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Kriteria hodnocení: Hodnocení: 
Vhodnost a aktuálnost tématu vzhledem k oboru Studia občanského sektoru  1 
Stručné slovní hodnocení: 
Rozvoj občanské společnosti závisí v mnoha ohledech na podpoře občanů a podnikatelské sféry, jakož i na spolupráci 
s veřejnou správou. Téma práce je zvlášť aktuální, neboť se jedná o problematiku nově se vytvářející odpovědnosti podniků 
a nadnárodních korporací působících  v jednom ze surovinami nejbohatších států Střední Asie  - Kazachstánu, v němž však 
z historických důvodů přetrvává postsovětský autoritativně centralistický politický systém. Pro pochopení stavu a možností 
dalšího rozvoje občanské společnosti Kazachstánu je proto důležité porovnat podmínky rozvoje sociální odpovědnosti 
podnikatelské sféry se situací v EU. Autorka je navíc občankou Kazachstánu. 
Využití relevantní teoretické literatury včetně cizojazyčné 1 
Stručné slovní hodnocení: 
Autorka pracuje s odbornou literaturou jak anglickou a českou, tak ruskou a rovněž se zdroji získanými přímo 
v Kazachstánu. Citace literatury je přesná a využívaná k podpoře tvrzení. 
Formulace cíl (problém, dílčí cíle) s využitím teorie 1 
Stručné slovní hodnocení: Vzhledem k tomu, že téma sociální odpovědnosti firem je relativně mladé i v prostředí vyspělých 
států, je správné, že se autorka zaměřila na tři hlavní aspekty této problematiky – popis problematiky z teoretického hlediska 
a zmapování stavu v EU a v Kazachstánu, porovnání situace v Kazachstánu s praxí jiných zemí, včetně ČR, a formulaci 
doporučení jak stimulovat další rozvoj sociální odpovědnosti firem v Kazachstánu.   
Formulace hypotézy (výzkumné otázky) 2 
Stručné slovní hodnocení: Autorka práci nepostavila na ověřování hypotéz, které by sama vyslovila a poté ověřovala, ale na 
popisu teoretických východisek a stávající praxe ve vybraných liberálně demokratických zemích s rozvinutým 
podnikatelským prostředím (ČR, SRN, VB) a v EU se zmínkami o USA na straně jedné a v zemi, která je předmětem 
porovnávání – v Kazachstánu, na straně druhé. Lze to považovat za formální metodickou chybu v přístupu, ale osobně se 
domnívám, že to význam práce a její kvalitu podstatně nesnižuje 
Splnění vytčeného cíle  2 
Stručné slovní hodnocení: Autorce se nepochybně podařilo shrnout teoretická východiska a zdůvodnění významu rozvoje 
sociální odpovědnosti firem. Podařilo se jí rovněž výstižně a dostatečně podrobně popsat stav rozvoje těchto přístupů ve 
sledovaných zemích a to zejména z hledisek vlivu státu a součinnosti s občanskými organizacemi. Očekávaná doporučení 
pro vývoj sociální odpovědnosti podniků v Kazachstánu jsou však spíše na úrovni obecnosti.   
Vhodnost zvolených metod a jejich použití 2 
Stručné slovní hodnocení: Vhledem k tématu považuji volbu metody teoretického popisu a posouzení současného stavu na 
základě práce s literaturou doplněné interview osobností v Kazachstánu za přiměřené a správně použité. Zkoumání situace 
v podnikatelském prostředí Kazachstánu je zároveň nepochybně jedním z prvních pokusů tohoto typu, což význam práce jen 
podtrhuje. Osobně jsem jako vedoucí práce očekával větší podíl empirické části, tj. provedených a popsaných rozhovorů.   
Je-li práce prakticky orientovaná, zda přináší návrhy řešení (doporučení) 1 
Stručné slovní hodnocení: Práce je obecně užitečným souborem poznatků o problematice sociální odpovědnosti firem a ve 
vztahu k regionu Střední Asie je dílem, které by mohlo být konkrétně použito ke stimulaci zájmu občanských organizací 
v této oblasti na motivaci státní správy a nadnárodních i místních podniků k významnější účasti na zajištění sociálních 
potřeb obyvatel, V tomto ohledu je zvlášť významná ta část práce, která poukazuje na kontrast mezi výnosy z přírodného 
bohatství částí Kazachstánu a chudobou obyvatel, kteří tam žijí.  
Kvalita vlastních závěrů 2 
Stručné slovní hodnocení: Konkrétní závěry z porovnání předpokladů a současného stavu sociálné odpovědnosti podniků ve 
vybraných zemích jsou přesvědčivé a dokumentované odkazy na literaturu a mediální zdroje. Zůstávají ovšem spíše 
v obecné rovině.  
Práce s  literaturou, citace pramenů, informačních zdrojů  1 
Stručné slovní hodnocení: Volba zdrojů je vhodná a vyčerpávající. Způsob využití informací je odpovídající záměrům práce. 
Formulační a gramatická úroveň 2 
Stručné slovní hodnocení: Formulační úroveň je poznamenána opakováním některých témat v rámci různých částí práce. 
Gramatická úroveň nese pochopitelné znaky toho, že autorka není rodilým uživatelem českého jazyka. 
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Grafická úprava 2 
Stručné slovní hodnocení: Obecně považuji grafickou úpravu práce za dobrou. Výhrady mohou být k formátování odstavců. 
Použití grafů a mapek má slušnou úroveň, 
 
Celková známka před obhajobou:  
 
Doporučuji celkové hodnocení 2– velmi dobré. 

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.) 
 

1. Jaké konkrétní kroky si autorka představuje, pokud jde o využití poznatků uvedených v práci přímo v Kazachstánu. 

2. Pokud autorka uvádí jako hlavní závěr práce, že vláda Kazachstánu nevytváří vhodný rámec pro rozvoj sociální 
odpovědnosti firem a navíc je patrné, že v oblastech s nejvyššími výnosy z nerostného bohatství je největší stupeň 
chudoby,  c oby se podle ní mělo dělat na mezinárodní úrovni, abys e pomohlo dosáhnout pozitivní změny? 

 

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). 

 

Autorka přistupovala k práci velmi svědomitě a samostatně. 

 

 

 

 

 

V Praze dne 4. 9. 2011 

………………………………………………. 
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