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(1 – 4): 

Zdůvodnění relevance tématu vzhledem k oboru Studia občanského sektoru  1 

Diplomová práce pojednává o tématu transparentnosti firemních nadací. Téma je z hlediska nadačního sektoru a 
občanské společnosti aktuální a relevantní. Studentka v úvodu práce přesvědčivě zdůvodňuje relevanci tématu. 

Kvalita teoretického/konceptuálního rámce práce 1 

Studentka zde ukotvuje pojem transparentnosti, a to způsobem, který ukazuje výbornou orientaci nejen v domácí 
ale i v zahraniční literatuře. Strukturování teoretické části práce odpovídá zvolenému kvantitativnímu 
výzkumnému designu. V teoretické části tedy studentka zdůvodňuje volbu indikátorů transparentnosti u firemních 
nadací a jednotlivé indikátory popisuje. Seznamuje zde čtenáře s již realizovanými výsledky výzkumů a především 
s několika teoriemi transparentnosti organizací. Ty dále využívá pro stanovení hypotéz o vztahu mezi úrovní 
transparentnosti a vybranými faktory: velikostí nadace, stářím nadace, velikostí správní rady, zahraničním 
původem firmy a velikostí zakladatelské firmy. 

Formulace cílů, výzkumných otázek či hypotéz  1 

Studentka si jasně vymezila cíle práce, výzkumné otázky i hypotézy, které vychází z již provedených výzkumů a z 
teorií. 

Metody získávání a analýzy dat a jejich použití 1 

Studentka zvolila vhodný metodologický postup. Výborně jej popsala a použila. Oceňuji, že prozkoumala celou 
populaci firemních nadací v ČR, které vznikly do roku 2015, tj. 96 nadací. Tím jsou výsledky práce spolehlivé a 
velmi užitečné. Oceňuji také, že investovala nemalé úsilí do ovládnutí kvantitativních analytických technik, které 
zde používá na velmi dobré úrovni. Dále oceňuji preciznost při vymezení indikátorů a pečlivost a systematičnost 
při sběru dat. 

Kvalita závěrů práce 1 

Práce naplnila stanovené cíle výborně. Přináší spolehlivé a validní výsledky, které je možno dále publikovat a 
využívat.  

Práce se zdroji 1 

Systematické odkazování na zdroje dle jednotné normy. 

Struktura práce, formulační a gramatická úroveň, grafická úprava 1 

Bez výhrad. 
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Práce Veroniky Hoffmannové přináší užitečné a validní výsledky, které by si zasloužily po úpravě či doplnění 

publikovat. Byly by užitečné jak v akademické obci domácí i zahraniční, která řeší teorie transparentnosti nadací, 

tak v českém prostředí profesionálů nadačního či neziskového sektoru a veřejné správy, kde je transparentnost 

tématem s praktickou relevancí. Z hlediska vedoucí práce bych ráda doplnila, že práce vznikala samostatnou a 

výjimečně systematickou a pečlivou prací studentky na tématu a na sběru a analýze dat. 

 

V Praze dne 18. 9. 2017 
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