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Obsah a struktura práce 

Cílem práce „analyzovat, jak se principy společenské odpovědnosti promítají do praxe personálního 
řízení“. Cíl je stanoven správně (možné výhrady bychom mohli mít k výrazu „promítají“, který není příliš 
konkrétní). Autorka cíl naplnila. 

Předložená bakalářská práce je rozdělena do čtyř stěžejních kapitol. Autorka postupuje při psaní od 
terminologického ukotvení (kapitola 1) ke specifikům problematiky společenské odpovědnosti 
v personálním řízení (kapitola 2) a zavádění a vyhodnocování CSR v organizaci (kapitola 3). Tento postup 
považuji za logický a jasný. 

Negativně hodnotím to, že autorka nebyla schopna dodržet stanovený rozsah práce a výrazně jej 
překročila.  
 
Odborná úroveň 

Práce je zpracována velmi pečlivě, autorka využívá adekvátní pojmy, v souladu s normou pracuje s česky 
psanou i zahraniční literaturou. Tématem se zabývá velmi zevrubně, postupuje logicky, systematicky, 
korektně pracuje s odbornou terminologií. Celkově práce působí jako velmi zdařilá. 
 
Práce s literaturou 

Autorka v práci odkazuje na spíše nadstandardní množství odborné literatury, velmi pozitivně hodnotím 
zejména využití zahraničních zdrojů literatury. V textu odkazuje pečlivě, její myšlenky jsou jasně 
odlišitelné od myšlenek citovaných autorů. Soupis bibliografických citací je ovšem vytvořen dle jiné 
normy, než je norma doporučená katedrou. 
 
Grafické zpracování 

Po grafické stránce je práce na standardní úrovni. Menší výhrady mám k tzv. prostrkání písmen ve 
slovech, které poněkud ztěžuje čtení textu. 
 
Jazyková úroveň 

Po jazykové stránce hodnotím práci jako velmi zdařilou – práce neobsahuje prakticky žádné překlepy ani 
gramatické nebo stylistické chyby, autorka se vyjadřuje velmi kultivovaně, práce je velmi čtivá.  
 
Podněty k rozpravě 

Kterou oblast CSR považuje autorka v prostředí současných českých organizací za nejsnáze a kterou 
naopak za nejobtížněji naplnitelnou. Je v tomto ohledu rozdíl mezi ziskovým a neziskovým sektorem? 
 
 
 
Práci doporučuji k obhajobě s hodnocením výborně. 
 
 
 
V Praze  dne 4. září 2013 

PhDr. Miroslava Dvořáková, Ph.D.             
  


