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Kriteria hodnocení: Hodnocení:
Vhodnost a aktuálnost tématu vzhledem k oboru Studia občanského sektoru       1
Diplomová práce pojednává o mezisektorové spolupráci mezi firmami a nestátními neziskovými organizacemi. 
Téma je pro studovaný obor vhodné.

Využití relevantní teoretické literatury včetně cizojazyčné       1-2

Autorka pracovala s relevantní teoretickou literaturou včetně cizojazyčné. Teorie mezisektorového partnerského 
kontinua podle Austina je uváděna z knihy Wymera a Samu. Typologie spolupráce mezi neziskovými 
organizacemi a firmami, která je založená na různých přístupech k mezisektorové spolupráci, je převzata z
Wymer a Samu: Nonprofit and Business Sector Collaboration. Social Enterprises, Cause-Related Marketing,
Sponsorships, and Other Corporate - Nonprofit Dealings., 
Formulace cíl (problém, dílčí cíle) s využitím teorie        3
Cílem práce bylo určit faktory, které ovlivňují funkčnost mezisektorové spolupráce, zjistit, jaké jsou typy a 
východiska mezisektorové spolupráce a jak je spolupráce prezentována směrem k veřejnosti v rámci České 
republiky.
Široce formulovaný cíl.

Formulace hypotézy (výzkumné otázky)       2
Výzkumné otázky: 

 Jaké jsou faktory ovlivňující funkčnost spolupráce mezi firmami a NNO v rámci programu CSR v ČR?
Základním cílem bylo zjistit, jestli takové faktory existují, a když ano, tak o které faktory se konkrétně jedná.

 Jaké jsou typy spolupráce mezi firmami a NNO?
Konkrétně, jaké typy spolupráce existují v českém prostředí. Jestli je možné je zasadit do teoretického rámce 
typologie mezisektorové spolupráce. Které typy spolupráce upřednostňuje firma, a které NNO.

 Jaké jsou východiska mezisektorové spolupráce? Na čem je založena spolupráce?
Na co firmy a organizace nejvíce hledí předtím, než zahájí spolupráci s druhou stranou.

 Jak je spolupráce prezentována směrem k veřejnosti?
Jakým způsobem firmy/ NNO prezentují na svých stránkách své partnery. 

Splnění vytčeného cíle   2
Autorka konstatuje, že v českém prostředí existují faktory, které ovlivňují funkčnost spolupráce mezi firmami a 
NNO. Na základě výzkumu považuje za klíčové faktory:

 komunikace (aktivní a jasnou komunikaci, profesionalitu), 
 lidé (vztahy, změnu lidí, toleranci), 
 společný projekt (exekuci projektu, čas), 
 přistup k filozofii firmy/NNO (přístup k CSR, práce vs. poslání), 
 prostředí (legislativa, občanská společnost),
 finance.

Typy spolupráce odpovídají popsaným modelům od Wymera a Samu. V českém prostředí můžeme najít 
spolupráci založenou na firemní filantropii, firemních nadacích, licenční smlouvě, sponzoringu, propagaci 
založenou na dohodě a propagaci společného zájmu. 

Vhodnost zvolených metod a jejich použití 1
Uvedené metody: analýza polostrukturovaných rozhovorů s firmami a nestátními neziskovými organizacemi na 
téma mezisektorové spolupráce; obsahová analýza webových stránek; polostrukturovaný rozhovor.

Je-li práce prakticky orientovaná, zda přináší návrhy řešení (doporučení)
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Viz další bod

Kvalita vlastních závěrů 2
Výsledky a doporučení autorka formuluje jak z hlediska firmy, tak ze strany NNO. Určuje klíčové faktory: 
komunikace, lidé, společný projekt, přístup k CSR, prostředí, finance. 

Práce s literaturou, citace pramenů, informačních zdrojů 3
Standardní, v textu jsou užívané výrazy vhodné pro ústní projev. Cizojazyčná literatura (Carroll) je citovaná 
z knih českých autorů (Kašparová).

Formulační a gramatická úroveň 3
V textu se objevují nepřesné formulace a slovní spojení.

Grafická úprava 2
Standardní.

Celková známka před obhajobou: 

velmi dobře

Otázka k obhajobě: 

Autorka konstatuje, že „českou mezisektorovou spolupráci je možné zasadit do teoretického rámce typologie 
mezisektorové spolupráce, kterou vytvořili Wymer a Samu. Podle mého názoru jejich model nejlépe odpovídá 
současné situaci v ČR a za jeho pomoci se dá spolupráce nejvíc výstižně popsat. Typy spolupráce odpovídají jim
popsaným modelům. V českém prostředí můžeme najít spolupráci založenou na firemní filantropii, firemních 
nadacích, licenční smlouva, sponzoringu, propagaci založenou na dohodě a propagaci společného zájmu. Jediný 
typ, který na základě výzkumu nemohu potvrdit, je strategická spolupráce.“

Lze výsledky provedeného šetření aplikovat na prostředí celé České republiky? Jaké jsou omezení a rizika tohoto 
průzkumu a kdy je možné zobecňovat?

V Praze dne 30. 1. 2013
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