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Posudek vedoucího diplomové práce 

Autor: 

Název práce: 

Vedoucí práce:   

Kriteria hodnocení: Hodnocení: 
Vhodnost a aktuálnost tématu vzhledem k oboru Studia občanského sektoru  1 
Stručné slovní hodnocení: 
Téma společenské odpovědnosti je v této době obzvláště aktuální. Je v zájmu všech firem, aby byly dlouhodobě 
udržitelné, což nejde bez spolupráce s občanskou společností. 
Využití relevantní teoretické literatury včetně cizojazyčné 1 
Stručné slovní hodnocení: 
Vysoce hodnotím z důvodu rozsahu využité literatury.  
Formulace cíl (problém, dílčí cíle) s využitím teorie 2 
Stručné slovní hodnocení: 
Vyhovující vzhledem k tomu, že cílem práce bylo popsání klasického CSR ve vztahu ke strategickému CSR 
Formulace hypotézy (výzkumné otázky) 2 
Stručné slovní hodnocení: 
 
Splnění vytčeného cíle  1 
Stručné slovní hodnocení: 
Vzájemný vztah obou přístupů byl jasně definován a zároveň i v závěru práce bylo na základě rozhovorů detailně 
popsáno, jaký přístup mají ke klasické a strategické formě CSR zástupci neziskových organizací a firem.   
Vhodnost zvolených metod a jejich použití 1 
Stručné slovní hodnocení: 
 
Je-li práce prakticky orientovaná, zda přináší návrhy řešení (doporučení)  
Stručné slovní hodnocení: 
 
Kvalita vlastních závěrů 2 
Stručné slovní hodnocení: 
V této části mi chyběl názor autorky DP. Závěr byl plně postaven na výstupech z rozhovorů. 
Práce s  literaturou, citace pramenů, informačních zdrojů  1 
Stručné slovní hodnocení: 
Vše bylo velice vhodně využito.  
Formulační a gramatická úroveň 2 
Stručné slovní hodnocení: 
 
Grafická úprava 2 
Stručné slovní hodnocení: 
 
 
Celková známka před obhajobou:  

pozn.: Lze udělovat známky od 1 do 4. V případně, že  bude jedna část práce hodnocena známkou 4, je třeba 
práci nedoporučit k obhajobě. 
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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.) 

 

 

 

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). 
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