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1) Věcný přínos práce a její přidaná hodnota  

Autorka se na často zpracovávané téma návratu žen po rodičovské dovolené do zaměstnání 

podívala novou optikou. Právě zařazení konceptu společenské odpovědnosti firem považuji hlavní 

přínos práce. 

 

2) Stanovení výzkumných otázek a jejich zodpovězení 

Hlavním cílem bylo zjistit, „jaká je role zaměstnavatele při podpoře žen, vracejících se zpět do 

zaměstnání po rodičovské dovolené, v rámci konceptu společenské odpovědnosti firem?“ (str. 4). Cíl 

byl v práci naplněn. V návaznosti na cíl formulovala autorka několik obecných i konkrétních 

(vztažených k případové studii) výzkumných otázek, na něž uspokojivě odpověděla. 

 

3) Strukturace práce, věcná správnost a přesvědčivost argumentace 

Práce je logicky a přehledně strukturována. Autorka v práci prokazuje svou schopnost 

argumentovat, všechny její závěry jsou v práci podloženy. Pokud je v práci zpracována kapitola 

deskriptivním způsobem (např. čtvrtá kapitola Podpora žen po RD ze strany zaměstnavatele), pak 

má tato v práci své opodstatnění a slouží jako relevantní podklad pro další části práce. 

 

4) Propracování a aplikace teoretických východisek a přístupů 

Autorka při svém zpracování vycházela ze dvou základních teoretických konceptů. Oba jsou 

kvalitně zpracovány do kapitol, kdy první se soustřeďuje na postavení žen na trhu práce, zatímco 

druha je věnována společenské odpovědnosti firem. Autorka zde zároveň prokazuje svou schopnost 

pracovat s odbornou literaturou a zpracováním textu a celé práce dokazuje, že teoretickým 

konceptům nejen rozumí, ale je schopna je i správně aplikovat. 

 

 

 



 

 

 

5) Zvolený metodologický přístup a aplikace jednotlivých metod 

Bakalářská práce je založena na případové studii společnosti Škoda Auto a.s. Velmi oceňuji způsob 

provedení výzkumu, který svědčí o tom, že studentka svou práci dobře promyslela a připravila 

včetně pilotáže. Navíc vhodně kombinuje metody sběru dat, konkrétně dotazníkové šetření a 

polostrukturované rozhovory. Výsledky výzkumu a jejich analýza jsou přehledně a čtivě 

prezentovány. Navíc celá analýza působí konzistentně a směřuje k přehledným a opodstatněným 

závěrům. Za přínosné považuji i využitelnost práce pro samotnou firmu.   

 

6) Využití literatury a dat  

Z celé práce je zřejmé, že autorka umí dobře pracovat s odbornou literaturou a že je schopna nejen 

využívat sekundární data, ale i sama si získat kvalitní primární data. 

 

7) Stylistika a formální zpracování (citace, grafická úprava atd.)  

V  práci autorka prokazuje stylistickou dovednost, formální zpracování je na vysoké úrovni, citace 

jsou v normě. 

 

Otázky k obhajobě 

1. Které nástroje společenské odpovědnosti firem by bylo možné přenést i do prostředí malých 

firem (do cca 50 zaměstnanců)? 

 

 

Celkové hodnocení práce: Předložená práce je zpracována na vynikající úrovni. Z výše zmíněných 

důvodů doporučuji práci k obhajobě a navrhuji ji hodnotit podle obhajoby jako „výbornou“. 

 

 

V Praze dne 8. 6. 2015 

 

 

             Ing. Mgr. Olga Angelovská 

                         vedoucí práce 

  

 


