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1. Obsah a struktura práce 
Bakalářskou práci věnovala Dita Melicherčíková problematice, která v současnosti 
přitahuje pozornost, je diskutována odborníky i v praxi. Téma práce je relevantní 
oboru, zvláště významné je zaměření na společenskou odpovědnost organizací (dále 
CSR) v kontextu personálního řízení. 
 
Jako cíl své práce si autorka stanovila „…analyzovat, jak se principy společenské 
odpovědnosti promítají do praxe personálního řízení.“ (s. 8), zaměřit se na téma z 
pohledu zaměstnavatele, poukázat na nezbytnost propojení společensky 
odpovědných principů a personální politiky organizací, zejména v ziskovém sektoru, 
ve vztahu k současným trendům a vývoji na trhu práce. 
 
Práci autorka strukturovala do tří logicky navazujících tematických kapitol. Nejprve v 
první kapitole vymezuje koncept CSR, příbuzné koncepty a teorii stakeholderů, 
hlavní oblasti CSR, vývoj konceptu CSR, argumenty pro CSR, její přínosy a kritiku, 
normy a standardy CSR. Druhá kapitola obsahuje společenskou odpovědnost v 
personálním řízení organizace. Autorka věnovala pozornost odpovědnosti za 
personální řízení v organizaci, etickým aspektům v personálním řízení, CSR jako 
součásti personální politiky, získávání uchazečů (preferuji před „přilákáním“) a 
stabilizaci pracovníků, pracovnímu prostředí, vzdělávání a rozvoji pracovníků. 
Zabývá se CSR v kontextu diverzity a rovných příležitostí – genderovou diverzitou a 
age managementem, rovněž problematikou slaďování pracovního a osobního života. 
Poslední kapitolu věnovala autorka zavádění a vyhodnocování CSR v organizaci.  
 
 
2. Odborná úroveň 
Rozpracování společenské odpovědnosti v kontextu personálního řízení je pro obor 
přínosné. Cíl práce, který si autorka určila, ve své práci sledovala. První kapitola, 
která má v textu roli východiska tématu práce, je i sama o sobě zdařilým komplexním 
představením konceptu CSR. Klíčová je z hlediska tematického zaměření práce a 
jejího cíle druhá kapitola. Autorce se podařilo postihnout aspekty, oblasti a faktory 
personálního řízení v kontextu CSR, identifikovat a reflektovat významné souvislosti. 
Autorka neopomenula ani proces zavádění a vyhodnocování CSR v organizaci, které 
si vyžadují nezbytnou pozornost. Z odborného hlediska považuji práci za zdařilou. 
 
 
3. Práce s literaturou 
Zdroje, které autorka v práci využila, jsou tematicky relevantní. Soupis 
bibliografických citací obsahuje celkem 59 položek. Autorka ve významné míře 
využila cizojazyčné zdroje, což je pro dané téma přínosné. V textu autorka odkazuje 



v souladu s požadavky normy. Liší se zpracování soupisu bibliografických citací od 
normy doporučené katedrou v Pokynech k vypracování bakalářské/diplomové práce. 
 
 
4. Grafické zpracování 
Práce je dobře graficky zpracovaná, má pečlivou úpravu. Nalézt lze pouze ojedinělé 
korekturní chyby, například v odsazení odstavců ve třetí kapitole. 
 
 
5. Jazyková úroveň 
Práce je napsána kultivovaným jazykem, je čtivá. Jazykovou úroveň textu hodnotím 
velmi pozitivně. 
 
 
6. Podněty k rozpravě 
Do rozpravy mám pro autorku následující otázky:  

 Souhlasí autorka s některými argumenty kritiků CSR? 

 Kterou z překážek úspěšného zavedení CSR v organizaci považuje autorka za 
zásadní bariéru? 

 
 
7. Závěrečné hodnocení práce 
Bakalářskou práci Dity Melicherčíkové doporučuji k přijetí k obhajobě s návrhem 
klasifikace výborně. 
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