
Jméno studenta:
Nikol Bilíková

ffi UnVerzita Tomáše Bati ve Zlíně-- 
Fakulta managementu a ekonomiky

Posudek oponenta bakalářské práce

Oponent BP:
Mgr. Jiří Klein

Ak. rok:
2013l20I4

Téma BP:

Společenská odpovědnost firem ajejí implementace ve firmě REC Group s.r.o.

I(ritéria hodnocení: Počet bodů (0 - 10)

1 Náročnost tématu práce 8

2 Splnění cílů práce 8

J Teoretická část práce 9

4
Praktická část práce
(analytická část)

8

5
Projektová část
(řešící část)

8

6 Formální úroveň práce 8

CELKOVÝ POČET BODŮ
(0 - 60)

50

flnrlnnnení ierlnnfliwÝc h kritérií
ROZSAH BODU sLo\,T{Í w.lÁnŘnNÍ

0 bodů nesplněno
(odpovídá stupni,,F" podle ECTS)

1-2body iptněno pouze na úrovni základních požadavků
(odpovídá stupni ooEoo podle ECTS)

3-4body splněno s výraznějšímio ale ne kritickými nedostatky
(odpovídá stupni,,D" podle ECTS)_

5-6bodů ,pt.ě*, ."d".t"tky neovlivňují podstatně celou práci, zejména výsledky
(odpovídá stupni ,,C" podle ECTS)

7-8bodů splněno zce|a bez výhrad
(odpovídá stupni ,,B" podle ECTS)

9 - 10 bodů splněno nadstandardně
(odpovídá stupni,,A" podle ECTS)



V Připomínky k práci:
Předložená bakalářská ptáce se zabýváproblematikou společenské odpovědnosti firem v ČR,
studentka provedla analýzu současného stavu v Čn.V teoretické části autorka na velmi dobré
urovni shrnula problematiku společenské odpovědnosti firem. Definovala základnípojmy,
pilíře společenské odpovědnosti firem azdůraznila důvody a přínosy firem uplatňující
principy CSR. Cíle práce, díky praktické části, splnila a popsala velmi přesně odlišný pohled
na podnikání u společnosti REC Group s.r.o.

Otázky k obhajobě:
Co podle Vašeho názoruvedlo k tomu, že se zaposlední roky zvýšil zájem firem v České
Republice o problematiku společenské odpovědnosti firem?
V čem získává, v souvislosti s realizací společensko odpovědných aktivit, společnost REC
Group s.r,o. konkurenční výhodu proti ostatním firmám?
Jaké další aktivity by mohla společnost REC Group zahrnout do svých CSR činností?

Práce splňuje kritéria pro obhajobu BP.

Práce nesplňuje kritéria pro obhajobu BP (minimálně jedno kritérium hodnoceno 0 body).
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