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Kriteria hodnocení: Hodnocení: 

Vhodnost a aktuálnost tématu vzhledem k oboru Studia občanského sektoru  1 

Stručné slovní hodnocení: Téma je vzhledem ke studovanému oboru vhodné a aktuální. 
 

Využití relevantní teoretické literatury včetně cizojazyčné 1 

Stručné slovní hodnocení: Autorka využívá relevantní českou i cizojazyčnou literaturu.  
 

Formulace cíl (problém, dílčí cíle) s využitím teorie 2 

Stručné slovní hodnocení: Autorka formulovala cíl práce jasně a srozumitelně s využitím teoretických konceptů  
CSR. Vzhledem k zaměření práce k dílčí části CSR – vztahu s místní komunitou a vytvoření možné spolupráce se 
zaměřením na NNO, bylo by na místě soustředit se v teoretické části více na problematiku vzájemných vztahů 
mezi NNO a soukromým sektorem.  

Formulace hypotézy (výzkumné otázky) 1 

Stručné slovní hodnocení: Výzkumné otázky jsou jasně formulovány. 

Splnění vytčeného cíle  1-2 

Stručné slovní hodnocení: Autorka svou diplomovou prací naplnila stanovený cíl vzhledem k rozsahu a získaným 
informacím s omezeními, jak sama v práci reflektuje. 
 

Vhodnost zvolených metod a jejich použití 2-3 

Stručné slovní hodnocení:  viz komentáře níže  

Je-li práce prakticky orientovaná, zda přináší návrhy řešení (doporučení) 1 

Stručné slovní hodnocení: Práce je prakticky orientována. Autorka poukazuje na slabá místa CSR firmy Škoda 
Auto a navrhuje konkrétní doporučení.  

Kvalita vlastních závěrů 1-2 

Stručné slovní hodnocení: Vlastní závěry diplomové práce reflektují zjištění z výzkumu a jejich omezení.  
Více viz další témata a připomínky k průběhu obhajoby.  

Práce s  literaturou, citace pramenů, informačních zdrojů  2 

Stručné slovní hodnocení: Práce s literaturou, citace pramenů a informačních zdrojů je na dobré úrovni. U 
přímých citací na některých místech chybí uvozovky (např. str 20, 23, 26). V rámci metodologické části v úvodu 
práce autorka uvádí, že pro první část výzkumu využila „ …další relevantní weby, dále jsem udělala rešerši 
místních médií…“(str.6). V seznamu literatury jsem však odkaz na místní média nezaznamenala. Stejně tak na 
str. 8 se autorka odkazuje při analýze dokumentů na stránky místních médií. 
 

Formulační a gramatická úroveň 1 

Stručné slovní hodnocení: Formulační a gramatická úroveň je dobrá.  

Grafická úprava 1-2 

Stručné slovní hodnocení: Grafická úprava je v zásadě dobrá až na občasné ukončení řádku uprostřed stránky 

(např. str. 1,44,45). Na straně 45 je začerněna část textu.  
 

 
Celková známka před obhajobou: 2 

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.) 

 

Diplomová práce Anny Šindelkové představuje případovou studii problematiky CSR v České republice na příkladu 

společnosti Škoda Auto a.s. Autorka vytvořila vlastní koncepci a pracuje s dostupnými informacemi, které jak 

v práci reflektuje, jsou omezené.  

Struktura práce je rozdělena na úvod, teoretickou a empirickou část. Nekoncepčně je odůvodnění metodologie 

výzkumu zařazeno před teoretickou část. Popisu metodologie výzkumu vnímání CSR firmy ze strany NNO je tak 

roztříštěn do dvou kapitol, kde zdůvodnění výběru vzorku je v kapitole 2., výběr respondentů pro výzkum je 

popsán v kapitole 4.3. U výběru respondentů ze strany NNO je otázkou, zda by se k tématu znalosti CSR a 

možností spolupráce se Škodou Auto neměli vyjadřovat spíše hlavní představitelé organizací, kteří odpovídají za 

koncepční směřování organizace, než fundraiseři.  

Výzkumu zaměřeném na vnímání CSR firmy ze strany NNO by prospělo uvedení základní charakteristiky 

mladoboleslavského neziskového sektoru, jeho rozsahu a zaměření. Těmito informacemi by autorka mohla lépe 

podložit nejen výběr vzorku organizací a jeho rozsah, ale také posílit vlastní doporučení v závěru.    

Stěžejní kapitola zaměřená na výsledky výzkumu vnímání společenské odpovědnosti firmy Škoda Auto vybranými 

lokálními NNO představuje okruhy otázek polostrukturovaného rozhovoru, které mohly být v příloze práce, a 

citace představitelů jednotlivých organizací k otázkám bez dalšího komentáře. Tato kapitola tak nepředstavuje 

výsledky výzkumu, ale pracovní verzi zpracování výsledků. Prezentované odpovědi představitelů NNO stroze 

odpovídají na kladené otázky. Z materiálu je patrné, že autorka nejde při kladení otázek pod povrch problému.   

Autorka málo úročí příklad fungující spolupráce NNO a firmy Škoda Auto na společném projektu chráněné dílny. 

Autorka v závěrech reflektuje zejména bariery fungování spolupráce obou sektorů, na příkladu uvedeného 

společného projektu by však mohla nalézt faktory úspěchu spolupráce. Autorka by také měla kriticky reflektovat 

bariery mladoboleslavských NNO navázat konstruktivní partnerství na společných projektech.     

 

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). 

 

 

 

V Praze dne 17.1.2013 

………………………………………………. 

Podpis oponenta práce  
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