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1. Obsah a struktura práce 

Posuzovaná diplomová práce usiluje o zjištění charakteru výběru neziskové organizace, 

které podnik podpoří v rámci firemního dobrovolnictví a dále o vymezení činností firemních dob-

rovolníků, včetně užívaných komunikačních kanálů, a to podle vyjádření firem a dobrovolníků. 

Práce má tradiční členění, vedle Úvodu, Závěru, Soupisu bibliografických citací a Příloh 

tvoří její strukturu čtyři hlavní kapitoly. V prvních třech se autorka postupně věnuje proměnným, 

které tvoří osu empirického šetření. Jsou jimi firemní filantropie a koncept společenské zodpo-

vědnosti firem, firemní dobrovolnictví se zaměřením na aktivity firemního dobrovolnictví a fakto-

ry, které je ovlivňují, firemní filantropie a firemní dobrovolnictví v České republice. 

V rámci empirického šetření charakterizuje autorka firmu vybranou pro spolupráci a její 

projekt, proceduru vlastního šetření, výzkumné otázky, hypotézy, použitou metodu, respondenty. 

Předkládá získané výsledky, které interpretuje a diskutuje.   

 Struktura práce je vzhledem k danému tématu kompletní, rozsahem přiměřená. Obsah 

a pořadí jednotlivých kapitol tvoří logický, srozumitelný a dobře čitelný celek. Zaměření prá-

ce  je kompatibilní s odbornou orientací katedry.  

 

2. Odborná úroveň 

Výchozí téma firemního dobrovolnictví není ve světě sice zcela nové (viz bibliogra-

fie), avšak v podmínkách České republiky patří jeho řešení k novějším, aktuálním a potřeb-

ným. Výběr a způsob zpracování tématu jsou bezesporu přínosné. Šíře zvoleného výzkumné-

ho problému je adekvátní. Cíle stanovené v rámci realizovaného šetření jsou vhodné, stejně 

jako použité metody k jejich dosažení. Pracovní, dobře zvládnutý postup, přináší mnoho zají-

mavých a inspirativních výsledků. Hypotézy jsou správně formulované a ověřené adekvátními 

statistickými postupy. Diskuse obsahuje všechny potřebné náležitosti, rozvádí hlavní dosaže-

né výsledky a jejích význam, zamýšlí se rovněž nad limity práce. Diplomová práce má velmi 

dobrou odbornou úroveň. 

 

3. Práce s literaturou 

Autorka čerpá z bohaté literatury, domácí i zahraniční. Výběr novějších knižních i ča-

sopiseckých pramenů svědčí o dobré orientaci autorky v tématu, selekce relevantních zdrojů jí 

umožňuje adekvátní popis a analýzu daného předmětu. Citace provádí v souladu 

s požadovanou citační normou. Text prošel kontrolou antiplagiátorským programem se závě-

rem: diplomová práce není plagiát.  

 

4. Grafické zpracování 

      Grafickou podobu textu a úpravu stránek a nadpisů provádí autorka kvalitně. Text 

prokládá řada ilustrativních, dobře zhotovených tabulek, grafů a obrázků. Diplomová práce 

obsahuje 22 tabulek, 22 grafů, 5 obrázků a další v příloze, které názorně text doplňují a zvyšu-

jí kvalitu jeho přehlednosti. V textu je drobná nepřesnost, nejasnost v číslování,  na str. 44 je 

pod obr. 5 popis odkazující na obr. 9. 



 

5. Jazyková úroveň 

  Autorka zvládá odpovídající jazykové prostředky, vhodně používá odborné termíny a 

pojmy. Korekturu textu, jak po stránce stylistické tak i gramatické, provádí svědomitě. 

V textu nejsou jazykové nedostatky typu neopravených překlepů nebo chybějících slov.  

 

6. Podněty k rozpravě 

a. Pod který z pilířů společenské zodpovědnosti firem spadá firemní dobrovolnictví?  

b. Firemní dobrovolnictví čelí některým bariérám. Kterou z nich považuje studentka za 

nejzávažnější, nejvíce blokující?  

 

7. Závěrečné hodnocení práce 

Diplomová práce odpovídá požadavkům, které jsou kladené na tento typ závěrečných 

prací. Text je po stránce obsahové, metodické i formální zpracován adekvátně. Navrhuji přije-

tí diplomové práce k obhajobě s hodnocením známkou: výborně. 

 

 

 

V Praze dne 9. června 2020     doc. PhDr. Helena Záškodná, CSc. 

 

 

                 

 


