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1. koncepce práce  

i. volba tématu, formulace výzkumné otázky a jejich zdůvodnění; 
přiměřenost, původnost; 

ii. teoreticko-metodologické ukotvení – výběr a zdůvodnění; metoda 
zpracování; 

iii. volba zdrojů, kritický rozbor literatury, příp. dalších použitých zdrojů; 
iv. struktura textu (úplnost, správnost a přiměřenost členění, logická 

provázanost); 
 

i. Diplomantka si zvolila zajímavé a relevantní téma, v českém prostředí navíc 
původní, tj. práce představuje původní záměr obsahující vlastní empirický výzkum 
založený na polostrukturovaných interview.  

ii. Volba metody – viz bod 6. 
iii. Práce vychází z nejnovější literatury k tématu a v návaznosti vhodným způsobem 

formuluje východiska pro ukotvení empirického výzkumu. 
iv. Práce má logickou strukturu, jednotlivé části jsou vhodně propojeny.  

 
 

2. zpracování tématu (výběr zdrojů pro jednotlivé aspekty zvolené problematiky, 
interpretace přebíraných poznatků, argumentace, formulace vlastních poznatků, 
včetně vyvození závěrů, přesnost vyjadřování; příp. práce s daty – úplnost, přesnost, 
správnost postupů; konformita s projektem); 
 

 
Diplomová práce byla zpracována v souladu se schváleným projektem.  

 
3. standardy vědeckého textu (bibliografie, odkazy, citace); 

 

Práce splňuje kritéria požadovaná standardy.  

 
4. stylistická a jazyková úroveň textu; 

 



Jazyková a stylistická úroveň textu je na velmi dobré úrovni.  
 

 
5. formální úplnost výtisku (čestné prohlášení, obsah, resumé, projekt); 

 

Předložený výtisk práce je úplný. 

 
6. dílčí připomínky (pokud nejsou uvedeny jako součást hodnocení výše uvedených 

aspektů práce); příp. náměty či otázky k obhajobě; 
 

Náměty k obhajobě: 
i. volba metody deviant case by z mého pohledu mohla být lépe vysvětlena a 

zdůvodněna – zde postrádám hlubší charakteristiku přístupu k iniciativě, který 
by mohl být považován za standard (v globálním, regionálním měřítku či 
v národním komparativním měřítku). Zde by pak mohla vyplynout hlubší vazba 
k formulaci hypotéz, které jsou v práci zvoleny jako pravděpodobné, vycházející 
z vhodné teoretické literatury, nicméně bez bližšího propojení s dosavadním 
empirickým výzkumem. 

ii. Je ochota firem k zapojení do iniciativy Global Compact závislá na 
geografickém dosahu působení firmy? Mají velké korporace s globální sítí 
poboček větší tendenci se zapojovat, projevilo se to i v českém prostředí? 

 

 
7. celkové hodnocení (práce ne/odpovídá požadavkům kladeným na DP; ne/doporučení 

práce k obhajobě; nejsilnější, příp. nejslabší stránky práce; příp. doporučení na 
zvláštní ocenění [pochvala děkana za vynikající DP]); 
 

Práce splňuje kritéria stanovená pro magisterskou diplomovou práci. Práci doporučuji 
k obhajobě. 

 
8. navrhovaná klasifikace. 

 

Navrhuji práci klasifikovat jako výbornou. 
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