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1. Obsah a struktura práce
Téma předložené práce dobře zapadá do odborného zaměření katedry. Autorka si 

stanovila dva na sebe navazující cíle: shrnout teoretické poznatky o současné podobě 
konceptu společenské odpovědnosti firem a poukázat na jeho přínosy pro organizace a 
společnost, a dále zkoumat využití těchto poznatků při aplikaci konceptu v konkrétním 
podniku XYZ s tím, že při hodnocení aplikace konceptu a při návrzích možností jeho 
dalšího využití se vzhledem ke svému oboru zaměří především na oblast související 
s personálními činnostmi organizace.

Text je přehledně a smysluplně členěn do 4 kapitol (kromě Úvodu a Závěru), 
výklad logicky postupuje od obecného pojetí konceptu společenské odpovědnosti v 1. 
kapitole přes jeho zavádění v organizaci (2. kap.) po jeho využití v personální praxi (3. 
kap.). Čtvrtá kapitola se věnuje zkoumání aplikace konceptu společenské odpovědnosti
v konkrétním podniku. Jako velmi užitečné jsem ocenil, že autorka před text umístila 
seznam používaných zkratek. Zařazené přílohy považuji za odůvodněné a ilustrativní. 
Rozsah textu zřetelně překračuje předepsaný limit.
2. Odborná úroveň

Plánované cíle práce vidím jako adekvátní a jsem názoru, že autorce se podařilo 
je naplnit. Podala jednak poměrně komplexní a členitý výklad problematiky společenské 
odpovědnosti firem včetně historického vývoje tohoto konceptu i některých kritických 
pohledů na něj. Prokázala při tom dobrou orientaci v literatuře zabývající se řešenou 
problematikou a ve svém pojetí reflektovala současný stav jejího poznání. V kompaktní 
a utříděné informaci o problematice společenské odpovědnosti firem bych tak spatřoval 
první autorčin přínos. Druhý pak nalézám v tom, že se jí na konkrétním případě (tj. 
v konkrétní, byť anonymní firmě) podařilo poodhalit řadu rezerv, které dotyčná firma ve 
sféře společenské odpovědnosti má. V tomto ohledu považuji za zdařilou systematicky 
analytickou část 4.2 a zjevně přínosnou hodnotící část 4.3, která naznačuje návrhy
reálných praktických opatření. Též Závěr mi připadá jako výstižné a kompaktní shrnutí 
řešené problematiky.

K autorkou zmíněnému postupu při získávání informací (s. 71) bych však měl 
několik připomínek. Především rozhovor a studium dokumentů jsou regulérní techniky 
sběru dat. V případě dokumentů se domnívám, že se jednalo spíše o studium odborných 
podkladů a firemních materiálů než o striktní aplikaci této techniky jako takové – v tom 
případě bych postrádal nějaký konkrétnější apriorní koncept analýzy těchto dokumentů,
jejich bližší klasifikaci, vymezení analytických kategorií ad. Podobně u provedených 
polostrukturovaných rozhovorů mi chybí např. někde v přílohách soupis předkládaných 
otázek či probíraných témat.
3. Práce s literaturou

Autorka shromáždila bohatý seznam užité literatury zabírající téměř 8 tiskových 
stran a obsahující tištěné i internetové zdroje jak české, tak cizojazyčné. Jsou aktuální a 



jejich citace mají podobu odpovídající platné normě, stejně jako odkazy v textu. Při 
práci s nimi prokázala dobrou orientaci v odborných pramenech i schopnost s nimi 
tvůrčím způsobem nakládat. Potud si zaslouží pochvalu.

I zde mám ovšem několik kritických poznámek. Předně jsme si vymezili (v těch 
Pokynech, jejichž citaci autorka dokonce též uvádí!), že tato kapitola se nazývá Soupis 
bibliografických citací. Reichel by zde ale být neměl, neboť autorka pramen v textu 
explicitně nepoužívá, stejně jako Balková se nikde textu neobjevuje, oba bychom patřili 
do kapitoly zvané Bibliografie (viz zmiňované Pokyny). Navíc „firma“, kde autorka 
psala uváděnou klauzurní práci, se oficiálně jmenuje maličko jinak. Dále lze v soupisu
najít některé nepřesnosti (byť uznávám, že jeho kontrola je náročná): někdy je dvojtečka 
s mezerou, jindy bez, křestní jména autorů někde vypsaná, jinde pouze iniciály, u France 
ani to. V seznamu jsem nenašel v textu citovanou Kuldovou, naopak Sethi a Svatošová 
jsou v seznamu, ale v textu jsem je nepotkal (nevylučuji, že přehlédl). Textový režim je 
současně třeba nastavit tak, aby nepsal po tečce automaticky velké písmeno (např. 2. 
Vydání). A je mi líto – „interní dokumenty společnosti XYZ ČR“, takto napsáno, prostě 
nemohu považovat za relevantní bibliografický údaj. Na základě této informace nenajde 
nikdo zhola nic.
4. Grafické zpracování

Grafická podoba textu je pečlivá a vysoce kvalitní, grafy a tabulky jsou názorné, 
přehledné. V Carrollově pyramidě (Příloha B) u špičky vpravo hned v 1. slově ční 
„hrubka“, neb patrně nejde o zpěv. Ta byla, dle kvality tisku soudě, již v originále? (A 
rozhodně by sem patřil, stejně jako je u ostatních přejatých příloh, odkaz na zdroj.)
5. Jazyková úroveň

Práce je napsána srozumitelným, zvládnutým jazykem. Na některých místech mi 
přišlo, že autorka možná trochu nadužívá odstavec, někdy jej tvoří jediná věta. Záplavu
zkratek autorka elegantně vyřešila, jak už bylo řečeno, jejich seznamem před textem.
Bohužel se do něj vloudilo několik nepřesností: u BINGO chybí konec posledního 
slova, EEEI překlep ve 2. slově, FN Motol v 1. slově. V samotném textu by korektor 
také našel ještě nějakou práci: Kocianová bez čárky (s. 61, 10 ř. zd., a s. 64, 5. ř. sh.), 
začátek věty s malým písmenem (s. 16, 8. ř. zd., s. 24, 8. ř. zd. a s. 69 uprostřed), 
uvozovky v uvozovkách, které je třeba uvést pouze v jednoduché formě, tj. jako čárky
(s. 13 a 49), zkratka „apod.“, která se dnes už většinou píše dohromady (s. 75 a 76). 
Autorka též občas zaměňuje pomlčku a spojovník (např. s. 45, 2. a 3. odst. zd., s. 51, 8. 
a 2. ř. zd.). Také většinou nedodržuje normu (viz Pokyny, Příloha B), že pomlčka mezi 
čísly ve významu od–do (stránky, letopočty apod.) se píše bez mezer (špatně např. na s. 
9, 15, 22, 23 ad., přičemž na s. 16 a 17 ji má správně a na s. 27 správně i špatně).
6. Podněty k rozpravě

Navrhuji, aby se autorka vyjádřila k realizaci polostrukturovaných rozhovorů: o 
jaké se jednalo otázky, jak řešila záznam odpovědí a zhruba jaká byla délka rozhovorů.
7. Závěrečné hodnocení práce

Předloženou práci považuji za kvalitní splnění diplomového úkolu a doporučuji 
k obhajobě s návrhem klasifikace velmi dobře.
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