
Jméno diplomanta:

Název diplomové práel
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Mafta SHBOVÁ
Etika a manažer

Cíl práe: Zhodnotit současn stav etikety v Čn se zamě ením na práci manažera,

zhodnotit zkušenosti z a. a. s. škoda Auto.

Jméno vedoucího diplomové práe: rng. Sáva KUBIAS

V, borně VeImi
dob e

Dob e Neprospěl

I. Hodnooení zpracování tématu diplomantem:
sp|nění cíle práce x
volba metod a ieiich ap|ikace p i zpracování tématu x
Hloubka provedené ana|Ýzv x
II. Hodnocení struktury a obshu práel
p ehlednost a loqická stavba (struktura) práce x
Aktuálnost a vhodnost použitvch pramenr3 x
schopnost diplomanta zpracovat získané podklady x
P imě enost a srozumitelnost závěr práce x
Formulování vlastních názor diplomantem x
III. Hodnocení formy a stylu prácel
Formální prava práce (text, tabulky, grary) x
Sty|istická uroveň práce x
práce s českou literaturou včetně odkazl3 a citací x
práce se zahraniční literaturou včetně odkaz a citací x

Další hodnocenía p ipomínky k diplomové práci uvedte, prcsím, na druhou ďranu posudku.

Otázky k obhajobě diplomové práe:

1. V počátku 2. kap. svi práce hovo ilLe o etice obecné, sociální a manažerské. Formulujte jejich vztah,
resp. jejich rozdíly v CR.

2. Na straně 67. V kapitole o,,Sociálním pilffi spoleČenské odpovědnosti" pojednáváte o,,Rozmanitosti
ma na gem entu". Rozeberte tento vl iv pod robněji.

Práci doporučuji k obhajobě.

Diplomovou práci navrhuji klasifikovat stupněml -VÝgonnts

Datum: 16. 5. 2010 (l
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K práci mám pouze jedinou p ipomínku: Nemohu stoprocentně posoudit práci se zahraniční literaturou
v originále. Hodnotím pouze práci s česlc m p ekladem.

Jiné p ipomínky k práci nemám.
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