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A. Formální a jazyková kritéria

Práce odpovídá rozsahovým podmínkám
Práce má odpovídající jazykovou úroveň (pravopis,
stylistika)
Formální zpracování práce (celková struktura a její
logičnost)
Dodržení stanovených zásad citačních pravidel;
formální jednota poznámkového a kritického aparátu
Zpracování příloh
Celková typografická úprava

Nesplňuje

splňuje s
výhradami

splňuje
s drobnými
připomínkami

Kritéria hodnocení

splňuje bez
výhrad

1. Kritické zhodnocení

B. Obsahová kritéria
Práce jasně formuluje své cíle a metodiku jejich
dosažení
Práce stanovených cílů dosahuje
Práce kriticky pracuje s primárními prameny i
sekundární literaturou
Autorovy/autorčiny soudy a hodnocení jsou
argumentačně podloženy
Autor/ka umí pracovat s odbornou terminologií a
využívá jí
V práci jsou jasně vyjádřeny dosažené cíle

C. Celkový přínos práce
Tuto část je vhodné rozvést v bodě 5.

ano

ne

ano

ne

Práce je kompilační prací
Práce se zabývá dosud nezpracovaným tématem
Práce přináší nové poznatky
Práce navrhuje nové metodické přístupy
Práce má metodologický/teologický přínos

D. Průběh zpracovávání práce

Autor/ka pravidelně konzultovala s vedoucím práce

Autor/ka přicházela se samostatnými tvůrčími podněty

Celkové hodnocení práce
(stručná charakteristika (v případě potřeby je možné užít zvláštní přílohy)

Diplomová práce splňuje všechna kritéria pro tento druh písemného projevu. Práce má svoji
část teoretickou a praktickou formou sociologického výzkumu. Studentka se pečlivě
seznámila se současným stavem poznání, orientuje se v problematice a v teoretické části
shrnula základní pojmy podnikatelské etiky i v kontextu křesťanské sociální etiky. Praktická
část představila konkrétní etické chování dvou firem.
Práce je prána přehledně, čtivě s názorným grafickým doprovodem.
Kriticky se lze vyjádřit k formální stránce, kdy nerozdělila literaturu na primární a sekundární
zdroje, články a internet.
Práci vřele doporučuji k obhajobě.

3. Otázky a náměty práce k diskuzi při obhajobě
Čím by mohly přispět ke zlepšení podnikatelské etiky odborové organizace?

Doporučení práce k obhajobě

doporučuji

Návrh doporučení k obhajobě: doporučuji, nedoporučuji
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