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Autorka předkládá bakalářskou práci o rozsahu 60 číslovaných stran, přičemž přílohy, které jsou dále 
číslovány zvlášť, tvoří celkem 13 stran. 
Práce je dobře graficky zvládnuta včetně barevných grafů, gramatická úroveň je dobrá (vyskytují se 
jen občasné chyby – např. s. 35 první řádek 3. odstavce – chybějící větná čárka mezi slovy 
„prezentovat“ a „musí“, podobně i v následující větě před „proč“), stylistická forma je rovněž kvalitní, 
citace jsou uváděny dle normy a smysluplně. 
 
V Úvodu autorka formuluje cíle práce: „…vytvoření materiálu pro neziskové organizace v České 
republice, který bude poskytovat základní informace o společenské odpovědnosti firem, firemní 
filantropii a konkrétní rady a tipy pro práci s firemními partnery.“ (s. 7) Z toho je patrné, že autorka se 
o danou problematiku zajímá skutečně z praktického hlediska, což odpovídá jejímu oboru. 
 
V první kapitole seznamuje s tím, co je to společenská odpovědnost firem (CSR), jaké jsou její oblasti 
a jak se postupně prosazuje ve světě i v naší zemi a přínos CSR pro firmy, přičemž je například i 
uvedena tabulka popisující různé motivace firem k CSR u nás a tabulka zaznamenávající porozumění 
pojmu CSR naší veřejností, hodnoty jsou pak srovnávány s hodnotami v USA. 
Ve druhé kapitole je pojednáno o firemní filantropii, přičemž podrobně se popisuje například rozdíl 
mezi firemním dárcovstvím a sponzoringem, ale i u nás více užívaným pojmem charita.Uvedeny jsou i 
nejčastější typy a způsoby dárcovství.  
Třetí kapitola je věnována neziskovému sektoru. Autorka rovněž upozorňuje na aktuálnost potřeby 
firem umět získávat dary, neboť se  například již nebudou moci tolik spoléhat na podpory z grantů EU; 
věnuje se tedy i fundraisingovým aktivitám. 
Čtvrtá kapitola se zabývá spoluprací mezi ziskovým a neziskovým sektorem. 
Pátá kapitola uvádí odkaz na samotný materiál pro neziskové organizace a výsledky informační práce 
autorky k tématu firemního dárcovství a dobrovolnictví mezi neziskovými organizacemi, jedná se tedy 
o výzkumnou část, kdy autorka pracuje se zpětnou vazbou účastníků setkání neziskových organizací. 
Autorka zde hodnotí i vlastní hypotézy a vyjadřuje se také k možnostem využití v příloze 
předkládaného materiálu. 
V závěru autorka shrnuje hlavní teze práce, hodnotí potřebu informovanosti v problematice 
společenské odpovědnosti firem a znovu shrnuje výsledky vlastní badatelské práce. 
Práci doplňuje třístránkový seznam literatury a pramenů k tématu. V příloze jsou uvedeny autorčina 
prezentace „Spolupráce s firemními partnery“ a desetistránkový materiál „Společenská odpovědnost 
firem a firemní filantropie: Spolupráce s firemními partnery pro neziskové organizace“. 
 
Velmi oceňuji autorčin zájem o téma a celkově propracovanou strukturu celé práce. 
  
K diskuzi:  V jaké oblasti CSR nejvíce zaostává ČR ve srovnání s ekonomicky zdatnějšími zeměmi? 
 
Předložená bakalářská práce splňuje nároky na daný typ vědeckého pojednání. 
Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě. 
 
Navrhované hodnocení: výtečně. 
 
V Praze dne 26. května 2011   PhDr. Zuzana Svobodová, Ph.D. 


