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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Etický kodex firmy jako nástroj řízení  
Jméno autora: Eliška Filáková 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: Institut ekonomických studií 
Vedoucí práce: Doc. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: Institut ekonomických studií MUVS ČVUT 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Tématiku etiky a etických kodexů považuji za standardní téma, tedy průběrně náročné na zpracování, i když autorka zvolila 
její provázanost do oblasti managementu firmy.  

 

Splnění zadání splněno 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 

Jsem názoru, že autorka splnila zadání své práce. Stanovila si cíl hlavní i cíl vedlejší, které následně vyhodnotila v Závěru 
práce. Cíle byly stanoveny tak, aby odpovídaly typu zkoumání a  tedy obsahu práce. Také autorka považuje své cíle za 
splněné.  

 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval a 
zda byl na konzultace dostatečně připraven. Posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce. 
I když byla práce zpracována až ve druhém možném termínu, lze konstatovat, že autorka ke zpracování přistupovala 
odpovědně. Živě s vedoucím práce komunikovala, průběžně zasílala k diskusi své zpracované části vč. návrhu dotazníku pro 
dotazníkové šetření. Zároveň lze potvrdit, že byla samostatná ve své práci a ona sama přicházela s nápady a návrhy na 
realizaci práce.  

 

Odborná úroveň B - velmi dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Lze konstatovat, že s teoretickou, ale i praktickou části si autorka poradila velmi dobře. Obsahově nevidím problém, bylo by 
jistě možno diskutovat zaměření a obsah dotazníku, ale je to věc názoru a diskuse autorky s případnými oponenty. Jako 
vedoucí práce jsem s výsledkem spokojen.  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Myslím, že se autorka vyvarovala zbytečných gramatických chyb. Formální stránka je velmi dobrá, popisky objektů jsou 
v pořádku. Práce sice není nikterak rozsáhlá, ale naplňuje základní pravidla pro zpracování závěrečné práce na této úrovni.  

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte 
výběr pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně 
odlišeny od vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu 
s citačními zvyklostmi a normami. 
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Celá práce je zaměřena do vyhodnocení provedeného dotazníkového šetření se zaměřením na zjištění, jak vnímá veřejnost 
etické kodexy firmy a na další otázky s tím spojené. Proto autorka ve své práci využila několik teoretických pramenů vč. 
internetových, které využila  zejména v teoretické části tak, aby své téma zařadila do určité výzkumné roviny. Proto 
považuji počet zdrojů za odpovídající danému stupni závěrečné práce.  

Dále byla závěrečná práce vedoucím práce zkontrolována na plagiátorství v databázi Theses.cz i na základě jiných zdrojů“ a 
bylo zjištěna výše podobností pouze 7 %. Autorka však všechny citace řádně uvedla podle stanovené citační normy, kterou 
si pro práci vybrala. Na základě této skutečnosti lze konstatovat, že práce je originálním dílem autorky. 

 

Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnost i apod. 
Nemám další komentáře.  

 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Předloženou práci považuji za celkem zdařilé dílo, které podává jistý obraz veřejnosti na využití etických kodexů 
pro řízení ve firmě a  zda je vůbec možné či myslitelné tyto kodexy, pokud existují, pro řízení firmy využít. Téma se 
přímo nabízí k provedení další, hlubší analýzy s možností i predikce přístupů při využití etických norem firmy pro 
její ovlivňování a řízení zejména např. personální oblasti firmy. Toto by mohlo být předmětem dalšího  zkoumání 
autorky např. při magisterském stupni studia.  
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 

 
 
 
 
 
Datum: 20.8.2021     Podpis:    
 
       Doc. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D. 


