
Posudek vedoucí práce

Balková Anna. Společenská odpovědnost firem. Praha, 2012. 94 s., 7 příloh. Diplomová práce 
(Mgr.). Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Katedra andragogiky a personálního 
řízení. Vedoucí práce PhDr. Michaela Tureckiová, CSc.

1. Obsah a struktura práce
Diplomantka si pro svoji práci zvolila téma relevantní studovanému oboru a 

stávajícímu zaměření katedry. Cílem diplomové práce bylo nejprve sumarizovat poznatky o 
vývoji, současném stavu a společenském významu konceptu společenské odpovědnosti 
organizací (CSR) a dále tyto poznatky využít při zhodnocení a uvedení dalších možností 
aplikace CSR zejména do personálních činností konkrétní organizace (DP, s. 10). V zájmu 
dosažení těchto cílů zvolila diplomantka kompilací vybraných pramenů a práci doplnila o 
výzkumné šetření provedené v organizaci, jejíž jméno sice není v textu uvedeno, nicméně ze 
specifikace, která uvedena je, je možné dovodit, o jakou organizaci se jedná (viz dále bod 6). 
Práce je logicky členěna a autorka dokázala v jednotlivých kapitolách relativně přehledně 
uvést základní východiska i fáze vývoje konceptu CSR a dalších, dle jejího vyjádření 
souvisejících či CSR podřazených konceptů. Práce svým rozsahem přesahuje požadavky 
kladené na diplomový úkol.

2. Odborná úroveň
Teoretická část práce je na dobré úrovni, autorka práce v zájmu dosažení prvního 

z uvedených cílů využila relevantní zdroje a shrnula dosavadní vývoj poznání ve zkoumané 
oblasti, včetně vyslovení některých vlastních dílčích hodnocení. Vzhledem k tomu, že v textu 
nekonkretizovala zdroje použité pro výzkumné šetření, není v tuto chvíli možné hodnotit, zda 
bylo fakticky dosaženo též druhého cíle. 

3. Práce s literaturou
Výběr pramenů lze považovat za relevantní, autorka se ovšem dopustila několika 

prohřešků (týká se zejména odlišností v uvádění pramenů v textu práce a v Soupisu 
bibliografických citací/SBC, např. s. 13 Crane, 2008 v SBC jako Crane a kol., 2008, dále s. 34 
Kotler a Lee, 2002 v SBC Kotler a kol., 2002; oba texty Kuldové citované v textu nejsou 
uvedeny v SBC – př. Kuldová, 2010 na s. 14, 22, 29, 32, 42, 45…, Kuldová, 2007 s. 56; na s. 
23d. postrádám odkaz na prameny potvrzující uvedená tvrzení). S těmito výhradami dále 
konstatuji, že autorka použila (podle SBC) 76 pramenů, z toho 26 cizojazyčných. 

4. Grafické zpracování
Grafická podoba textu je na odpovídající úrovni, tabulky jsou čitelné a přehledné.

5. Jazyková úroveň
Autorka v textu dodržuje odborný styl vyjadřování, práce je psána srozumitelně až 

čtivě. Problematické je používání zkratek pro jednotlivé koncepty, nicméně diplomantka 
vložila přehledný Seznam zkratek, čímž čtenáři přeci jen usnadňuje orientaci v textu (pozn. 
OECD je v Seznamu uvedeno dvakrát). S výjimkou výše uvedených pochybení v práci 
s prameny lze předpokládat, že korektura textu byla provedena dobře.

6. Podněty k rozpravě
Domnívám se, že pro úspěšný průběh obhajoby diplomové práce je nezbytné, aby 

autorka doložila konkrétními daty a dokumenty skutečnosti uváděné ve 4. kapitole.



7. Závěrečné hodnocení práce
Posuzovaná práce zejména v teoretické části naplňuje požadavky kladené na 

diplomový úkol, pochopitelně s výhradami uvedenými zde výše. Domnívám se, že by 
diplomantka měla dostat příležitost se k nim vyjádřit a zejména doložit podklady nezbytné pro 
vyhodnocení empirické části. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji její 
hodnocení jako velmi dobré až dobré. 

V Praze 30. května 2012   PhDr. Michaela Tureckiová, CSc. 




