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POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
 
 

Jméno studenta: Klára Třmínková 

Název bakalářské práce: Udržitelná podniková výkonnost 

 

Cíl práce: Poskytnout přehled základních teoretických aspektů problematiky 

udržitelného podnikání a hodnocení udržitelné výkonnosti podniku a následně 

zhodnotit udržitelnou výkonnost vybraného podniku pomocí metody BSC.   

 

 

Jméno vedoucího bakalářské práce: Ing. Magdalena Zbránková, Ph.D. 

 
 

Výborně Velmi 

dobře 

Dobře Neprospěl 

I. Hodnocení zpracování tématu studentem:  

Splnění cíle práce  x    

Volba metod a jejich aplikace při zpracování tématu  x    

Hloubka provedené analýzy x    

II. Hodnocení struktury a obsahu práce:  

Přehlednost a logická stavba (struktura) práce x    

Aktuálnost a vhodnost použitých pramenů x    

Schopnost studenta zpracovat získané podklady x    

Přiměřenost a srozumitelnost závěrů práce  x    

Formulování vlastních názorů studentem x    

III. Hodnocení formy a stylu práce:  

Formální úprava práce (text, tabulky, grafy) x    

Stylistická úroveň práce  x   

Práce s českou literaturou včetně odkazů a citací   x   

Práce se zahraniční literaturou včetně odkazů a citací  x   

 
Otázky k obhajobě bakalářské práce: 

1. Existují v současnosti v rámci EU standardy pro hodnocení udržitelné výkonnosti 
podniků? 

2. Jaký je Váš názor na tradiční přístup, který říká, že „ekologické je zároveň 
neekonomické“. Zkuste svůj názor vysvětlit na konkrétním příkladu.   

 
Práci doporučuji k obhajobě. 
 
Bakalářskou práci navrhuji klasifikovat stupněm:          výborně       
 
Datum:  25. 5. 2016                                                                                                                                                                                             

            ………………………………………………… 
 Podpis vedoucího bakalářské práce 
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Autorka ve své práci splnila cíle stanovené v zadání. Práce je logicky strukturovaná. Při zpracování 

využila autorka adekvátní literaturu. V závěrečném shrnutí použitých zdrojů je nevhodně použita 

klasifikace zdrojů (bibliografie, noviny a časopisy), ale jedná se pouze o drobný formální 

nedostatek, který nesnižuje celkovou kvalitu práce.  

V úvodní části práce jsou formulovány základní principy udržitelnosti a vazby mezi klíčovými 

oblastmi udržitelné výkonnosti podniku (schematicky znázorněno na obr. 4). Následně jsou 

uvedeny vybrané, v současnosti moderní, modely, které je možné využít pro hodnocení udržitelné 

podnikové výkonnosti (v oblasti finanční, environmentální i sociální). Účelem práce pak bylo zjistit, 

zda vybraný podnik, který si přál zůstat v anonymitě, vhodně využívá metodu BSC pro hodnocení 

udržitelné podnikové výkonnosti. Pro účely tohoto hodnocení zpracovala autorka rozklad 

strategického cíle na dílčí cíle v souladu s jednotlivými perspektivami (uvedeno na obr. 6 a 7, str. 

28). Výsledné hodnocení udržitelné výkonnosti podniku XY na základě konkrétních hodnot 

klíčových ukazatelů z hlediska dosažení stanovených cílů je uvedeno v kap. 4.  

V závěrečném shrnutí na str. 43 doplnila autorka další návrhy, jejichž zavedení by mohlo být 

přínosné pro rozvoj podniku v souladu s koncepcí udržitelného rozvoje podniku. 

Práci doporučuji k obhajobě s hodnocením výborně.  


