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Vhodnost a aktuálnost tématu vzhledem k oboru Studia občanského sektoru       1
Případová studie místní komunity zaměřená na společenskou odpovědnost firmy Škoda auto může ukázat na 
přednosti i slabá místa firemní filantropie a ovlivňování místní občanské společnosti. Ta může mít různé formy -
od  finanční podpory místních projektů až po aktivní a dlouhodobou spolupráci na koncepci rozvoje daného 
místa.
Téma je pro studovaný obor vhodné.

Využití relevantní teoretické literatury včetně cizojazyčné       1
Autorka pracovala s odpovídající teoretickou literaturou včetně cizojazyčné. Jde o autory teorii mezisektorového 
partnerství. Podle Seitanidiho je klíčovým aspektem pro partnerství mezi byznysem a neziskovým sektorem již 
fáze vzniku společných projektů.
A. Šindelková předpokládá, že tento model Škoda Auto a místní organizace nevyužívají. 
Formulace cíl (problém, dílčí cíle) s využitím teorie        1-2

Cílem práce bylo zmapovat, jakými formami se koncept CSR ve Škoda Auto projevuje ve vztahu k místní 
komunitě a jakým způsobem místní komunita naopak ovlivňuje utváření politiky CSR v této firmě.
Autorka se změřila na organizace občanského sektoru, u nichž se předpokládá role zprostředkovatele 
společenských zájmů a dále na spolupráci s městem Mladá Boleslav, kde by měly být legitimně zastoupeny 
zájmy místních obyvatelů. Záměrem bylo provedení analýzy vnější dimenze sociálního pilíře CSR ve Škoda Auto, 
která je zaměřena na místní komunitu a shrnutí poznatků o jejím stavu. 
Cílem práce bylo rovněž zjistit míru zapojení stekeholderů z řad neziskového sektoru do strategie CSR ve Škoda 
Auto ve vztahu k místní komunitě a popsat formy této spolupráce.
Formulace hypotézy (výzkumné otázky)   1-2
Hypotéza: 
Přestože společnost Škoda Auto v rámci své CSR strategie vynakládá prostředky na podporu komunity, místní 
neziskové organizace trpí vůči společnosti určitým pocitem nedůvěry a jsou k její politice financování lokálních 
aktivit do jisté míry skeptické. 
Součástí hypotézy byl předpoklad, že firma nevyužívá dostatečně potenciál, který by jí přineslo dlouhodobé 
zapojení vybraných lokálních neziskových organizací do svých CSR aktivit.

Výzkumné otázky: 
Jakými formami se projevuje CSR společnosti Škoda Auto ve vztahu ke komunitě města Mladá Boleslav? 
Jak vnímají vybraní aktéři z neziskového sektoru politiku CSR Škoda Auto? 
Jakým způsobem (pokud vůbec) se snaží tito aktéři ovlivnit podobu politiky CSR ve firmě Škoda? 

Splnění vytčeného cíle   2

Cíl byl v podstatě splněn: závěrem autorka odpovídá na výzkumné otázky.
Výsledky interpretuje z hlediska schopnosti naplňování sociálního pilíře „triple bottom line“ - trojího prospěchu.
V 5. kapitole formuluje doporučení pro jednotlivé sektory, hlavní pozornost věnuje však návrhům na rozvoj 
strategie CSR ve vztahu k místní komunitě ve společnosti Škoda Auto. 
V závěrečné kapitole jsou shrnuty klíčové poznatky a nabídnuta témata k další diskuzi. 

Vhodnost zvolených metod a jejich použití 1
Autorka uvádí metody: 

 metoda analýzy dokumentů (webové stránky společnosti ŠA, strategické dokumenty rozvoje města, web 
města údaje z výroční zprávy za rok 2011 a poslední zprávy o trvale udržitelném rozvoji, podklady z ŠA)

 rešerše místních médií
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 metoda hloubkových rozhovorů se zaměstnanci společnosti (celkem se čtyřmi zaměstnanci společnosti, 
s úředníkem Magistrátu města Mladá Boleslav)

 metoda zúčastněného pozorování

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

Viz další bod.
Kvalita vlastních závěrů 2

Závěry šetření autorka formuluje spolu s návrhy a doporučeními. Výsledky, které nejsou optimální, i existující 
nedostatky jsou podle autorky řešitelné i postojem zúčastněných aktérů.
„ Výstupem diplomové práce je zhodnocení vnější dimenze CSR ve Škoda Auto a navržení strategie, která 
vychází ze spolupráce s místními stakeholdery a nabízí téma pro řešení v rámci mezisektorové spolupráce.“

Práce s literaturou, citace pramenů, informačních zdrojů 1-2
Standardní.

Formulační a gramatická úroveň 2
Standardní, v textu jsou užívané výrazy vhodné pro ústní projev.

Grafická úprava 1-2
Standardní.

Celková známka před obhajobou: 

výborně – velmi dobře

Otázka k obhajobě: 

Kteří ze stakeholederů místní komunity v Mladé Boleslavi si uvědomují významnost partnerství a spolupráce 

v souvislosti s CSR? Na základě jakých poznatků autorka svůj názor formuluje?

V Praze dne 30. 1. 2013

…………………………………………….
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