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1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení) 

  Odpovídá 

schváleným 

tezím 

Odchyluje se od 

tezí, odchýlení je 

v práci 

zdůvodněné a je 

vhodné 

Odchyluje se od 

tezí, odchýlení je 

v práci 

zdůvodněné, ale 

není vhodné 

Odchyluje se od 

tezí, odchýlení není 

v práci zdůvodněné 

a není vhodné 

Neodpovídá 

schváleným 

tezím 

1.1 Cíl práce      

1.2 Technika práce      

1.3 Struktura práce      

 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení vztahu tezí a práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 

      

 

2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 

Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující) 

  Hodnocení písmenem 

2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu E 

2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat E 

2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu C 

2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů E 

 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 

Úvod je sepsán tendenčně a neuvádí žádné reference pro uvedená tvrzení. Tendenčnost se bohužel nese i v 

popisu současné situace a zbytku práce, kde není jakákoliv snaha o identifikaci skutečných a mnohočetných 

příčin "neudržitelnosti" u různých aktérů, ale jsou triviálně odsouzeny "firmy" a ziskový motiv (co třeba vládní 

selhání?). Práce je tak silně normativně postavena, nicméně bez argumentace či alespoň komparace různých 

perspektiv. To pak vede k jednostrannému zaměření (a velmi frekventovanému a nekritickému přejímání práce 

Cox Park 2018). Kupř. proč navrhované změny v korporátní strategii mají být efektivním nástrojem udržitelnosti 

či proč certifikace (proč ne jiné postupy?; jak lze odvodit, které postupy/opatření by nejefektivněji dosáhly cílů 

udržitelnosti?; nepřináší právě ony kritizované firmy technologické inovace, které, jak autorka sama tvrdí, mírní 

negativní dopady? atd.). Bohužel jakákoliv polemika různých perspektiv či postupů v práci absentuje. 

 

Autorka chce následně popsat/vyzdvihnout specifičnost B korporací, ale dává dotazník jen bývalým a 

současným zaměstnancům B korporací (přitom by v tomto cíli spíše měla komparovat se zaměstnanci jiných 

firem). Také nesmyslná je návaznost, kdy nejprve měl být proveden kvalitativní výzkum, formulovány 

výzkumné otázky a následně reprezentativní šetření na jejich ověření; autorka přiznává limitaci v závěru. 

 

V kvalitativním výzkumu jistě nikdo neočekává "kalkulaci", autorka ale píše "Analyzuji, jaké výhody značí 

certifikace B korporace pro podniky, a dále se naopak zaměřuji na otázku kritiky B korporací", nicméně tato 

"analýza" je provedena větou: "Všichni respondenti se však shodují na tom, že výhody certifikace převažují nad 

případnými nevýhodami procesu." a kritika B korporací se týká toho, že název může být zavádějící, že akcionáři 



mohou mít větší moc než idea udržitelnosti a finanční náročnost certifikace. To s analýzou moc společného 

nemá. 

 

3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 

Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující) 

  Hodnocení písmenem 

3.1 Struktura práce C 

3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů C 

3.3 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

bez udání zdroje, hodnoťte písmenem F. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáže 

vydávané neoprávněně autorem za vlastní zjištění, nedoporučte práci 

k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby 

s autorem bylo zahájeno disciplinární řízení.) 

A 

3.4 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte písmenem F) 

A 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce A 

 

 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  

Jak uvedeno, práce je mírně zmatečná, když popisuje metodiku dotazníku, pak kvalitativní rozhovory (metodika 

je popsána "učebnicově" bez velké přidané hodnoty), pak se vrací k popisu B korporací, kde už z části uvádí 

empirické výsledky atd. Snahou asi bylo doplnit popis B korporací vlastním výzkumem, což se ale úplně 

nepovedlo, protože nejsou odlišeny fakta a percepce respondentů; kupř. o zastoupení různých odvětví by lépe 

hovořila oficiální data (od B Lab) než nereprezentativní výběrový soubor. 

 

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 

stránky, původnost zpracování tématu apod.)  

Rozhodně je třeba ocenit, že autorka "šla do terénu" a mluvila přímo s lidmi, které v daném tématu působí. Také 

nové (v Česku) a nosné téma B korporací je inovativní. Nicméně výsledek je rozpačitý. Kdyby práce byla jen o 

"žité zkušenosti lidí z B corp", o jejich perspektivách, mentálních modelech či jak se proměnila organizační 

kultura či řízení B korporací atd., nebylo by práci moc co vytknout, nicméně autorka zvolila hodnotící postoje k 

společnosti, ekonomice, udržitelnosti, které bohužel neargumentuje a nedokládá.  

 

Práce není odbornou či vědeckou statí, protože postrádá nezávislost, vyváženost a kritický nadhled. Je psána 

extrémně tendenčně, bez polemiky, bez hlubší argumentace. Tvrzení některých autorů a respondentů výzkumu 

jsou přejímána až propagandisticky. V práci není učiněna žádná snaha výsledky triangulovat či ověřit či zasadit 

do obecnějších poznatků v tématu dosahovaní udržitelnosti či řízení organizací. 

 

 

5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 

5.1 Můžete dokázat, kde Friedman (1970) tvrdí, že "štědré benefity pro zaměstnance brání firmám v 

maximalizaci profitu" [8]? 

Zjišťujete, že hlavním motivem certifikace je motivace zakladatelů, (spolu)majitelů či ředitelů firem; 

nepodporuje to tedy Friedmanův argument, že za CSR mají stát konkrétní lidé (akcionáři) a ne firmy a 

stakeholdeři? 

5.2 Když chce firma být intrinsicky udržitelná, proč potřebuje certifikaci? Nejde jen o další marketigový tah 

a/nebo ziskový motiv certifikační agentury (B labu)? Sama jste zjistila, že důvodem certifikace je často 

"odlišit se od konkurence", "motivovat zaměstnance" atd. - neukazuje to tedy spíše směrem 

dlouhodobého dosahování rentability? 

Jak víte (či B lab ví), že vyžadována kritéria hodnocení vedou skutečně k lepší udržitelnosti, kupř. 

lokalismus je více udržitelný či že má menší environmentální dopad než jiné supply-chain kanály? 

 

 

6. ANTIPLAGIÁTORSKÁ KONTROLA TEXTU 

 

 Seznámil jsem se s výsledky antiplagiátorské kontroly URKUND. 

 
Komentář pro případnou shodu nad 5%: 

6.1       



 

 

6. NAVRHOVANÉ CELKOVÉ HODNOCENÍ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  

  

A        výborně 

B        velmi dobře (nadprůměrný výkon, avšak s určitými chybami)    

C        dobře (celkově dobrý výkon s řadou výrazných chyb)     

D        uspokojivě (přijatelný výkon, ale se značnými nedostatky)    

E        dostatečně (výkon splňuje minimální požadavky)   

F        nedoporučuji k obhajobě 
 

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 

 

      

 

 

Datum: 04.06.2021                                                                                          Podpis: 

……………………………….. 

 

 

Hotový posudek vytiskněte, podepište a odevzdejte ve dvou kopiích na sekretariát příslušné katedry. Posudek 

nahrajte do SISu ve formátu PDF nebo jej zašlete elektronicky na adresu sekretářky příslušné katedry, která 

jej do SISu nahraje v zastoupení. Nevkládejte do SISu naskenované posudky s podpisem. V SISu musí být 

posudek bez podpisu! 

 


