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Udržitelný rozvoj podniku
Cílem práce bude analýza udržitelného rozvoje na vybraném konkrétním
podniku. Teoretická část se bude zabývat hlavními myšlenkami
udržitelného rozvoje a jejich využitím v podnikatelské sféře. Praktická
část bude zaměřena na analýzu udržitelného rozvoje v konkrétním
podniku. V případě identifikace problémů budou formulovány návrhy na
zlepšení.
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Připomínky a otázky k obhajobě:
Kapitoly 1 a 2 popisují pojem udržitelný rozvoj obecně a se zaměřením na udržitelný rozvoj
v podnikatelské sféře. Autor zde popisuje některé faktory ovlivňující udržitelný rozvoj.
Kapitola 3 se věnuje udržitelnému rozvoji společnosti Shell. Na začátku je společnost Shell
stručně představena, následuje vztah společnosti Shell k udržitelnému rozvoji. Tyto informace
autor čerpal z webových stránek společnosti Shell. Jak autor uvádí, pokoušel se kontaktovat
zástupce společnosti, ale bezúspěšně. Zajímavá je kapitola 3.4 „Společnost Shell a životní
prostředí z pohledu ostatních organizací“, kde se poukazuje na rozpory v prezentaci
společnosti Shell a jejími činy. Autor uvádí, že se mu podařilo kontaktovat zástupce hnutí
Greenpeace, ale opět nedošlo k žádné formě spolupráce. Kapitola 4 se věnuje interpretaci a

vizualizaci výsledků. Součástí závěru je i doporučení pro společnost Shell ohledně
udržitelného rozvoje.
Z práce je patrné, že autor danou problematiku nastudoval spíše povrchněji a je vidět, že pro
kvalitní dotažení práce nezbýval čas. Velkým mínusem je špatné citování použité literatury.
Autor zde kombinuje několik citačních stylů, což je při publikování vědecké práce
nepřípustné. Mnohem závažnějším nedostatkem je, že autor v textu cituje něco, co nelze
dohledat v seznamu literatury např. World Commission on Environment and Development
(1989) na straně 11; Heldu (1999) na straně. 20; Giddens (1990) na straně. 21; Jessop (2003)
na straně. 21. Dále se zdá, že některé pasáže textu jsou parafrázovány či citovány bez uvedení
zdroje např. str. 11, 18.
Otázky:
1. Začala s Vámi komunikovat společnost Shell nebo zmiňované organizace?
2. Setkal jste se osobně s firmou, pro kterou je udržitelný rozvoj jednou z priorit?
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je - není doporučena k obhajobě (nehodící se škrtněte)
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