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Kritéria Definice Max. 
bodů 

Získané 
body 

Hlavní kritéria    

 Výzkumná otázka, 
formulace problému 

10 3 

 Teoretický konceptuální 
rámec 

30 12 

 Metodologie, analýza 
argumentace 

40 22 

Celkem  80 37 

Vedlejší 
kritéria 

   

 Zdroje 10 7 
 Styl 5 4 

 Formální kritéria 5 1 
Celkem  20 12 

    

CELKEM  100 59 

 

 

 

 

 



 

  
 Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut politologických studií  /  Smetanovo nábřeží 6, 

110 01 Praha 1, info@fsv.cuni.cz, tel: 222 112 111 

www.fsv.cuni.cz 

Slovní hodnocení: 

Hlavní kritéria: Výzkumný rámec práce je nastíněn poněkud nekonzistentně. Vztah 
mezi výzkumnými otázkami a hypotézami je vymezen obráceně, než by měl být. 
Testované hypotézy mají sloužit k odpovědi na výzkumnou otázku/y, nikoli – jak 
předpokládá autorka – že zodpovězení výzkumných otázek vede k ověření hypotéz 
(s. 4?; závěr). Takovýmto přístupem si autorka pouze vytvořila sebepotvrzující kruh. 
Z toho plynou další nedostatky výzkumného rámce – není nijak naznačen 
konceptuální rámec práce, tj. předpokládaný vztah použitých konceptů a jejich 
operacionalizace v empirických případových studiích, zdůvodnění výběru případů 
ap. Ostatně sama autorka označuje charakter své práce jako „analyticko-kompilační“, 
což naznačuje faktickou absenci vlastního výzkumného rámce, rovněž tak ovšem 
vzdání se snah o získání a zpracování primárních dat o chování firem alespoň ve 
vybraných oblastech, které mají vztah k tématu sociální odpovědnosti a udržitelnosti 
rozvoje. Empirická část práce je tudíž založena pouze na sekundární literatuře, resp. 
závěrech náhodně vybraných zpráv o chování těchto firem. Chybí též diskuse 
literatury zabývající se shodným tématem, která by vyústila ve zhodnocení zvolených 
přístupů, resp. vymezení potenciálního přínosu diplomové práce. Z výše 
naznačených nedostatků pak vyplývají i nedostatky v oblasti argumentace a 
možných analytických závěrů empirické části práce, včetně celkových závěrů. 

Vedlejší kritéria: Zásadním nedostatkem předloženého textu je skutečnost, že text 
práce není stránkován. Oproti projektu práce chybí zařazení plánovaného třetího 
případu těžařské společnosti Rio Tinto. Absence případu není v práci nijak 
vysvětlena. 

Text práce také trpí ne zcela výjimečným výskytem jazykových nedostatků / 
překlepů. 

Celkové hodnocení: Práce představuje koncepty sociální odpovědnosti firem a 
udržitelného rozvoje v kontextu chování nadnárodních společností a snaží se 
shrnout výsledky hodnocení dosavadní praxe na případech dvou významných 
společností a jejich operacích v Africe.  

Práce splňuje kritéria kladená na diplomovou práci. Práci doporučuji k obhajobě. 

Výsledná známka: D-E 

 

Podpis: 

  


