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Cílem práce diplomantky, vymezeném v úvodu práce, byla „zevrubná
charakteristika a komplexní rozbor etického kodexu jako nejdůležitějšího nástroje
etického řízení firem, a postihnutí důvodů vedoucích k jeho přijetí.“ …přičemž … „Dalším z
cílů je také pomocí konkrétních ukázek etických kodexů poskytnout praktické poznatky k
demonstraci jejich různých pojetí, využití a fungování u rozdílných firem“.
Podle mého názoru diplomantka tyto cíle v podstatě splnila. Práce je rozčleněna
tak, že v úvodu logicky a systematicky definuje nejprve v práci používané pojmy (etika,
morálka, etika v podnikání) i - jak uvádí diplomantka - „vzájemné vazby i odlišnosti
dvou normativních systémů – práva a morálky“.
Dále se pak autorka věnuje tématu vztahu etiky a ekonomie. Třetí kapitolu práce
tvoří deskripce etického řízení a principů a metod, na kterých je založeno, včetně rozboru
tématu společenské odpovědnosti firem. Vlastní popis etických kodexů pojala autorka
široce a popsala jednak úlohu kodexů v etickém řízení, včetně vývoje této materie, tak i
jeho druhy i problémy implementaci. Závěrečnou pasáž pak diplomantka věnovala
příkladům etického řízení (kodexům) z praxe, jejich analýze i srovnání.
Jedná se o téma zajímavé a relativně málo rozebírané a posuzovaná diplomová
práce je proto podle mého názoru přínosná. Jedná se o téma, které je multioborové a pro
zpracování je nutné znát jak rámec právní, tak i problematiku z pohledu ekonomického,
sociologického či filosofického.
Z metod použitých v diplomové práci je možné uvést zejména komparaci,
abstrakci, indukci, syntézu i analýzu.
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Práce podává podle mého názoru logický přehled zkoumané problematiky. Svým
rozsahem – 78 stran psaného textu, s navýšením ještě o bohatou přílohovou část –
diplomová práce bohatě splňuje normovaný minimální rozsah.
Úprava diplomové práce je provedena na požadované úrovni, stejně jako
stylistická a jazyková úroveň diplomové práce. Citace jsou přehledné a jsou provedeny
na požadované úrovni. Míra shody v systému Theses je na minimální úrovni a téměř
výlučně u definic a citací původních dokumentů.
Otázka k zodpovězení:
Jaký je názor diplomantky na uplatnění námitky promlčení (krátce po uplynutí této
lhůty) v podnikové praxi z hlediska etiky v podnikání?
Vzhledem k úrovni zpracování diplomové práce po formální stránce, kde práci
hodnotím jako dostatečně rozsáhlou a na vhodné grafické úrovni, i po stránce obsahové,
doporučuji práci k obhajobě a navrhuji hodnotit práci v případě zodpovězení doplňujících
otázek, jako výbornou.
V Praze dne 30.3.2016
…………….……………………………………
JUDr. Ing. Zdeněk Hraba, Ph.D.
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