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Zvo.lené téma po.jednává o. tématu spo.lečenské zo.dpo.vědno.sti firem, které se v po.sledních 
letech pro.mítá mimo. jiné i do. o.blasti financo.vání a po.dpo.ry různých so.ciálně zaměřených 
nestátních nezisko.vých o.rganizací a projektů. Auto.rka zvo.lila k bližší analýze to.ho.to. jevu 
o.blast Kladenska, kde sama profesně půso.bí. Studentka přito.m vychází jednak z teo.retických 
ko.ncepcí a do.kumentů, a jednak z vlastní výzkumné činno.sti - empirického. do.tazníko.vého. 
šetření me7.i firmami. 

Cílem práce bylo. po.rovnat některé hypo.tetické předpo.klady o. cho.vání a mo.tivacích firem a 
jejich pro.jevů spo.lečenské zo.dpo.vědno.sti s výsledky vlastního. šetření, a po.ukázat na reálný 
stav. 

Z hlediska celko.vé ko.ncepce je práce vho.dně ro.zvržena, struktura je lo.gická. Práce nastiňuje 
některé širší mezinárodní ko.ntexty jevu a jeho. spojito.st s nadnáro.dním charakterem praktik 
řízení po.dniků. Studentka vho.dně zvo.lila cíle empirického. průzkumu, o.tázky do.tazníku jSo.u 
ro.zdělené na o.blast chápání teo.retického. ko.nceptu spo.lečenské zo.dpo.vědno.sti a na o.blast 
praktického. cho.vání a reálných pro.jevů so.ciální zo.dpo.vědno.sti do.tazo.vaných firem. 

Vzo.rek respo.ndentů o.dpo.vídal záměrům studentky, tj. získat o.dpo.vědi o.d co. nejširší základny 
po.dniků se sídlem na Kladně. 

Mezi silné stránky práce patří samo.tné kvantitativní šetření a pracno.st jeho. pnpravy, 
nadstandardní grafické zpraco.vání výsledků průzkumu, které není na bakalářské úrovni zcela 
běžné. Další silno.u stránko.u je snaha po. o.1:>jektivním vyrovnání se s faktem, že empirické 
výsledky z průzkumu a další po.znatky z průzkumu do. značné míry o.dpo.rují o.ptimistickému 
předpo.kladu o. cho.vání firem a j~jich pro.-spo.lečenské o.rientaci. Práce tak o.tevírá o.tázky pro. 
další šetření a výzkum v této. o.blasti, která je charakterizo.vaná střetem pro.tikladných mo.tivů 
a ho.dno.t (zisk vs. filantro.pie, ko.nkurence vs. so.lidarita, glo.bální firemní struktura vs. lo.kální 
situo.vano.st atd.). 

Diplo.mo.vá práce jako. celek trpí některými nedo.statky. Vstupní teo.retická část půso.bí 

po.někud schematicky, k o.živení by po.mo.hly některé praktické příklady a ukázky reálných 
programů a projektů. Dále lze vytkno.ut přílišno.u jazyko.vo.u stručno.st a stro.ho.st, kterými trpí 
celko.vé vyznění a čtenářské vnímání práce, rozho.dně by po.mo.hla bo.hatší stylistika. Chybí 
též napo.jení na širo.ké ko.ntexty so.ciálně-eko.no.mických trendů cho.vání firem v po.sledních 
dvo.u dekádách (Keller, Beck, Bauman aj.), tyto. aspekty však překračují po.žado.vané znalo.sti 
bakalářského. stupně vyso.ko.ško.lského. studia. 

Největší nedo.statek z hlediska meto.do.lo.gie a validity je nízký po.čet respo.ndentů, který se i 
přes veškeré úsilí studentky (o.pako.vané o.slo.vo.vání firem) nepo.dařil zvýšit. Tento. fakt 
nicméně po.sílil závěry práce, ~j. o. relativně nízkém zájmu firem o. tuto. problematiku. 



Autorka má dobré a reálné znalosti problematiky, pracuje s dokumenty převážně úzce 
pojednávající firemní aspektech společenské zodpovědnosti firem, přesto bych doporučila i 
několik titulů více akademického charakteru - převážně z oboru sociologie. 

Závěrem: práce řeší důležitou oblast širší společenské provázanosti fungování firemní a 
občanské sféry, je zpracovaná na velmi slušné úrovni. 
Předloženou práci doporučuji k obhajobě, splňuje VELMI DOBŘE nároky kladené na 
bakalářskou práci. 

V Praze dne 4. 6. 2009 .Jaroslava Šťa.tná;: r)z;;LI 


