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Autorka si zvolila téma „firemní dobrovolnictví“ jako součást koncepce Společenské 
odpovědnosti firem. Ve shodě s autorkou se dá konstatovat, že: „… Doposud je tématu 
firemního dobrovolnictví věnováno málo prací a publikací. Výsledky by mohly přispět k další 
činnosti v této oblasti…“ Toto konstatování zároveň znamená poměrně obtížně dostupné 
informační zdroje z této oblasti, zejména v České republice i poměrně náročný postup při 
naplňování cílů práce. 
 
V úvodu stanuje autorka hypotézy a cíle své práce a dále v kap. 2. - 5. se podrobně věnuje 
problematice dobrovolnictví z různých pohledů – terminologického, historického, i z hlediska 
pohledu na možné formy dobrovolnictví a také z hlediska porovnání situace ve světě a v ČR, 
kde se v současném období stále vymezují hranice dobrovolnictví a rehabilituje se jeho role 
ve společnosti. Podobně autorka popisuje z různých úhlů i koncepci Společenské 
odpovědnosti firem a zejména firemní dobrovolnictví a jeho roli při vytváření forem 
spolupráce a partnerství komerčního a neziskového sektoru. 
 
V praktické části práce, od kap. 6 dále, se autorka zabývá mapováním mechanismu firemního 
dobrovolnictví v několika vybraných firmách, a to jak z pohledu manažerů – organizátorů 
firemního dobrovolnictví, tak z pohledu zaměstnanců – účastníků dobrovolnických aktivit. 
 
V závěru autorka uvádí souhrn všech zjištění, včetně vlastního zamyšlení nad výstupy a 
hodnotí a komentuje stanovené hypotézy. 
 
Z formálního hlediska se dá říci, že autorka prokázala dobrou praxi při práce s literaturou a 
dalšími informačními zdroji. Práce je formulačně přesvědčivá a zároveň přehledná a čtivá. 
 
 
Závěr: 
Práce patří mezi několik málo souhrnných přehledů problematiky firemního a 
občanského dobrovolnictví, včetně podrobného popisu realizace těchto aktivit ve třech 
firmách.  
 
Práce může sloužit jak dobrý podklad jak pro komerční firmy, tak pro neziskové 
organizace při přípravě dobrovolnických projektů v této oblasti. 
 
Celkové hodnocení 
Doporučuji k obhajobě s návrhem na hodnocení výborně (1). 
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