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Cílem práce je přiblížit problematiku etiky a etických kodexů vybraných 

podniků. Dále zmapovat to, zdali se etické kodexy ve vybraných 

podnicích dodržují a na základě dotazníkového šetření zhodnotit výsledky 

o etických kodexech. 

Vedoucí bakalářské práce doc. Ing. Radim Roudný, CSc. 

 

náročnost tématu na úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná 

teoretické znalosti X   

praktické zkušenosti  X  

podkladové materiály (vstupní data) a jejich 

zpracování 

X   

 

kritéria hodnocení práce úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná nelze hodnotit 
stupeň splnění cíle práce X    
samostatnost při zpracování tématu X    
logická stavba práce X    
práce s českou literaturou včetně citací  X   
práce se zahraniční literaturou včetně citací    X 
adekvátnost použitých metod X    
hloubka provedené analýzy X    
stupeň realizovatelnosti řešení X    
formální úprava práce (text, grafy, tabulky) X    
stylistická úroveň X    
nároky BP na podkladové materiály, 

konzultace, průzkumy… 

vysoké průměrné nižší nejsou 

X    
použití analýz, matem. statistických a jiných 

metod, komparací apod. 

ve velké míře přiměřené částečné absentuje 

 X   
využitelnost námětů, návrhů a doporučení 

k řešení problému 

ve větší míře částečná nižší nevyužitelnost 

X    
obsah a relevantnost příloh v textu či příl. 

části BP (tabulky, grafy, propočty apod.) 

vysoce funkční funkční méně funkční neuspokojivé 

 X   

Připomínky: 
Kvalitně jsou zpracovány úvodní kapitoly 1 a 2, které popisují obecně problematiku etiky a etických kodexů.  V 

kapitole 3 jsou popsány vybrané podniky, které jsou vybrány vhodně. Jádrem práce je kapitola 4, která analyzuje 

jednotlivé etické kodexy. Pozitivně hodnotím, že není použito pouze verbální hodnocení, jako je obvyklé, ale 

rigorózní hodnocení uvedené v tab. 8 a 9. K závěrům a doporučením uvedeným v kap. 5 nemám připomínky, 

dokládají racionální pohled na problematiku. Autorka přinesla řadu nových poznatků a prokázala schopnost 

tvůrčí práce.  

Otázky k obhajobě: 
1/ Jak doporučujete řešit vymahatelnost etických kodexů? 

2/ Který z hodnocených kodexů považujete za optimální? 

Práce je doporučena k obhajobě  
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