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OPONENTSKÝ POSUDEK DIPLOMOVÉ PRÁCE 
s názvem  

„Specifikace nástrojů pro budování pozitivní reputace chemických podniků u 
veřejnosti“ 

 

Autor práce: Bc. Kateřina Koubíková 

Oponent: doc. Ing. Liběna Tetřevová, Ph.D., Univerzita Pardubice 

 

AKTUÁLNOST ZVOLENÉHO TÉMATU DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Předložená diplomová práce je věnována aktuálnímu tématu podnikového managementu. 
Potřeba zaměřit pozornost na problematiku podnikové reputace a jejího budování pramení 
zejména ze stále se zostřující konkurence na globálních trzích.  

 

SPLNĚNÍ STANOVENÉHO CÍLE DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Je otázkou, co autorka považuje za svůj hlavní cíl. Formulaci cíle v úvodu v podobě: 
„Primárním cílem diplomové práce je na základě literární rešerše identifikovat literaturou 
doporučované nástroje pro vytváření a hodnocení reputace podniku.“ považuji pouze za dílčí 
cíl. Precizně je však cíl předložené práce formulován v závěru. Budu tedy hodnotit splnění cíle 
uvedeného v závěru, ve kterém je uvedeno: „Cílem diplomové práce bylo na základě literární 
rešerše identifikovat literaturou doporučované nástroje pro vytváření a hodnocení reputace 
podniku a následně zjistit v rámci primárního výzkumu jejich skutečnou důležitost pro 
veřejnost při hodnocení reputace chemických podniků.“. Tento cíl považuji za adekvátně 
formulovaný. Jedná se o komplexní cíl, zahrnující několik dílčích cílů, které byly naplněny. 

 

ZVOLENÉ METODY ZPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Předložená diplomová práce má formu vědecké studie, je logicky strukturována, text je 
srozumitelně formulován. Autorka aplikovala několik metod vědecké práce. Práce vychází 
z kvalitně zpracované literární rešerše. K jejímu zpracováním mám však jednu výtku. Kap. 2.3 
Návrh seznamu aspektů hodnocení reputace chemických podniků veřejností vychází, jak sama 
autorka uvádí na str. 40, z rešerše odborné literatury. Bohužel v této kapitole není uveden ani 
jeden zdroj, ze kterého autorka čerpala. Následně byl realizován kvantitativní výzkum formou 
elektronického online dotazování. Získaná primární data byla následně zpracována s využitím 
statistických metod, konkrétně statistického softwaru IBM SPSS Statistics. Použitá metodika 
je v práci jasně specifikována. Aplikované metody považuji za adekvátní. 

 

ZHODNOCENÍ DOSAŽENÝCH VÝSLEDKŮ DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Bc. Kateřina Koubíková zpracovala kvalitní literární rešerši na téma podniková reputace a její 
budování. Identifikovala, analyzovala a zhodnotila postoje veřejnosti k hodnocení reputace 
chemických podniků veřejností. Dospěla přitom k velmi zajímavým a přínosným zjištěním. 
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FORMÁLNÍ ÚPRAVA DIPLOMOVÉ PRÁCE A JEJÍ JAZYKOVÁ ÚROVEŇ 

Z formálního hlediska práce splňuje stanovené požadavky. Upozorňuji pouze např. na 
nevhodnost umisťovat do Seznamu obrázků odkazy na zdroje. 

 

OTÁZKY K OBHAJOBĚ 

Prosím, aby buď již v rámci samotné prezentace diplomové práce, příp. v rámci následné 
rozpravy, diplomantka uvedla hlavní přehled prací, ze kterých vycházela při tvorbě Tabulky 1. 

 

ZÁVĚR 

Závěrem mohu konstatovat, že předložená diplomová práce splňuje požadavky kladené na 
takovýto typ práce. Bc. Kateřina Koubíková prokázala znalost zkoumané problematiky i 
schopnost prezentovat výsledky své práce formou vědecké studie. Na základě výše uvedeného 
doporučuji práci k obhajobě a hodnotím ji klasifikačním stupněm B. 

 

Pardubice 16. května 2022 

 

doc. Ing. Liběna Tetřevová, Ph.D. 


