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Slovní hodnocení: 

Hlavní kritéria: 

Jistě velmi žádané, aktuální téma, které diplomantka zpracovala nejen jako fenomén 
současnosti, ale i jako případové studie z afrického prostředí, kde operují mnohé 
nadnárodní korporace, které se často chlubí vysokým indexem CSR. Správně autorka 
upozorňuje, že vnitřní audity Schell či Nestlé jsou velmi příznivé, ale ne zcela objektivní, 
zvláště pak v souvislosti s jejich činností v Africe či obecně rozvojovém světě.  

Výzkumné otázky jsou stanoveny explicitně, nicméně především u první otázky zbytečně 
složitě, ostatně u druhé to také není zcela přehledné…Hypotézy jsou kriticky 
verifikovány.  

K teoretickému rámci – teorie stakeholders a corporate citizenship pro celkový koncept 
CSR jsou vhodně zvolenými, nicméně jako zastřešující by bylo vhodné věnovat se blíže 
přístupu good governance, který je sice zmiňován, dokonce v subkapitole 2. 2. jako 
ústřední, přesto přesné vymezení konceptu good governance postrádám: jde spíše o 
implicitní uvedení. Oceňuji vymezení filantropie, její zařazení k problematice CSR (ad 
Hopkins) a její příklady u zkoumaných TNC, ačkoliv rozdíl mezi filantropií a CSR je 
celkem zřetelný: filantropie jako „lidumilství“, tedy charita je aktivitou dobrovolnou a 
jaksi „navíc“, zatímco CSR je dnes požadovanou součástí chování TNC s jasně 
stanovenými pravidly.  

Udržitelný rozvoj jako koncept je zpracováván na počátku DP, v dalších částech již spíše 
implicitně, ačkoliv je obsažen přímo v názvu práce…  

Vedlejší kritéria: 

Autorka argumentuje kriticky, dokládá své nálezy příslušnými zdroji, ačkoliv např. 
Freeman/1984 je uveden v seznamu, je o něm hovořeno, ale přímý odkaz?; analogicky 
Brutland´s Report, ale ne Our Common Future… 

Použité zdroje se spíše vztahují k CSR, ostatně i těžiště práce je v CSR, ne tolik v SD. 
Oceňuji ale využití afrických autorů.  

Celkové hodnocení: 

Práce byla vypracována spíše samostatně s minimem konzultací, proto oceňuji její 
semknutost. Přístup autorky je kritický, argumentuje dobře, postrádám silnější teoretické 
zázemí. Práci doporučuji k obhajobě.  

Výsledná známka: C 

Podpis: 
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