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Kriteria hodnocení: Hodnocení: 
Vhodnost a aktuálnost tématu vzhledem k oboru Studia občanského sektoru  1 
Stručné slovní hodnocení: 
Diplomantka zpracovává téma implementace společenské odpovědnosti (CSR) ve firmách. Zvolené téma je ve 
vztahu k oboru relevantní. CSR je důležitou oblasti, která má dopady na činnost neziskového sektoru a jako 
takový spadá pod zájem oboru Studia neziskového sektoru.    
Využití relevantní teoretické literatury včetně cizojazyčné 1 
Stručné slovní hodnocení: 
Vzhledem  k tomu, že se jedná o téma v odborné literatuře dosud nepříliš zpracované, je nutno kladně hodnotit 
snahu diplomantky najít co nejvíce relevantních zdrojů a to včetně zahraničních.     
Formulace cíl (problém, dílčí cíle) s využitím teorie 1 
Stručné slovní hodnocení: 
Diplomantka si na základě teoretických závěrů stanoví cíle, které mohou mít pro praxí občanského sektoru 
značný význam. Cíle diplomantka vymezuje s dobrou znalostí zkoumané problematiky. Velmi kladně je nutné 
hodnotit komplexnost přístupu.   
Formulace hypotézy (výzkumné otázky)  
Stručné slovní hodnocení: 
Diplomantka řešení vytčených cílu rozděluje do 6 okruhů. V návaznosti na ně velmi srozumitelně formuluje osm 
hypotéz. Hypotézy ověřuje provedením vlastního výzkumu, provedeného se znalostí výzkumných postupů. 
Diplomantka podrobně popisuje zvolený postup, pregnantně formuluje závěry.  
Splnění vytčeného cíle  1 
Stručné slovní hodnocení: 
Diplomantka vytčené cíle splnila. Zvláště je nutné ocenit zpracování velkého počtu získaných údajů.  
Vhodnost zvolených metod a jejich použití 1 
Stručné slovní hodnocení: 
Stanovené hypotézy diplomantka ověřuje dotazníkovým šetřením. Nutno ocenit jasnou formulaci kladených 
dotazů. To, že cca 80% respondentů diplomantce odpovědělo, považuji za důkaz toho, že téma je aktuální a 
zvolená metoda výzkumu byla zvolena dobře.  
Je-li práce prakticky orientovaná, zda přináší návrhy řešení (doporučení) 1 
Stručné slovní hodnocení: 
Práce bude mít pro neziskový sektor přínos v komplexnosti zpracování tématu CSR, podaný velmi sorzumitelnou 
formou. Pro neziskové organizace by měly být využitelné zejména doporučení uvedené v kap.6.2. Diplomantka 
by měla zvážit, jakým způsobem s výsledky její práce seznámit širší spektrum neziskových organizací.   
Kvalita vlastních závěrů  
Stručné slovní hodnocení: 
Na práci je patrné, že se diplomantka ve zkoumané oblasti velmi dobře orientuje. Na základě studia teorie a 
výsledků empirických šetření činí samostatně závěry, kterí ještě transponuje do shora uvedených doporučení pro 
neziskové organizace.   
Práce s  literaturou, citace pramenů, informačních zdrojů  1  
Stručné slovní hodnocení: 
Diplomantka pracuje s řadou informačních zdrojů, prokázal dostatečnou zkušenost s využíváním těchto zdrojů 
jako podkladů pro formulaci jasných závěrů 
Formulační a gramatická úroveň 1 
Stručné slovní hodnocení: 
Práce je psána velmi kultivovanou češtinou, práce je velmi čtivá. 



Katedra studií občanské společnosti 
                       Fakulta humanitních studií 
                       Univerzita Karlova v Praze  

Department of Civil Society Studies 
The Faculty of Humanities 
Charles University in Prague 

 
Grafická úprava 1 
Stručné slovní hodnocení: 
Grafickou úroveň je velmi dobrá. Práce má logické členění, vhodně jsou vkládány schémata a grafy, což přispívá 
k dobré srozumitelnosti práce. 
 
Celková známka před obhajobou: 1 

pozn.: Lze udělovat známky od 1 do 4. V případně, že  bude jedna část práce hodnocena známkou 4, je třeba 
práci nedoporučit k obhajobě. 

 

 

 

Témata a připomínky pro obhajobu, průběh obhajoby: 

(Je nutno vyplnit, aby se student mohl připravit na obhajobu; počet témat a připomínek upravte podle Vaší 
potřeby.) 
Jak vidíte vývojové tendence CSR v budoucích letech? 
Jaký je podle vašeho názoru rozdíl mezi některými formami CSR zejména "payroll diving" a "matchingovými 

fondy" a organizováním veřejných sbírek? 

 

Cítí-li vedoucí práce či oponent potřebu vyjádřit se k práci či k průběhu obhajoby podrobněji, nechť 

tak prosím učiní zde (příp. na přiloženém archu). 

Práci vidím jako velmi zdařilou, u níž by bylo, jak shora řečeno, vhodné zveřejnění, aby se s touto 
stále aktuálnější problematikou měl možnost seznámit co největší pořet subjektů neziskového 
sektoru.  

 

 

 

 

V Praze dne 22.1.2010 

………………………………………………. 
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