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(1 nejlepší, 4 nejhorší, N-nelze hodnotit)
A) Definování cílů práce
B) Metodický postup vypracování práce
C) Teoretický základ práce (rešeršní část)
D) Členění práce (do kapitol, podkapitol, odstavců)
E) Jazykové zpracování práce (skladba vět, gramatika)
F) Formální zpracování práce
G) Přesnost formulací a práce s odborným jazykem
H) Práce s odbornou literaturou (normy, citace)
I) Práce se zahraniční literaturou, úroveň souhrnu v cizím jazyce
J) Celkový postup řešení a práce s informacemi
K) Závěry práce a jejich formulace
L) Splnění cílů práce
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N) Spolupráce autora s vedoucím práce a katedrou
O) Přístup autora k řešení problematiky práce
P) Celkový dojem z práce

1

2

3

4

N

Do Portálu ZČU byl zadaný tento výsledek kontroly plagiátorství1:
Posouzeno
Posouzeno - podezřelá shoda
Navrhuji klasifikovat diplomovou práci klasifikačním stupněm:2

výborně

Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:3
Předložená diplomová práce byla zpracována na vysoké úrovni, což je dáno zejména dlouhodobějším
zájmem studentky o problematiku společenské odpovědnosti firem a jejím velmi pečlivým přístupem.
Práce sice významně přesahuje doporučený rozsah práce, nicméně jakékoliv pokrácení by vedlo ke
snížení kvality práce jakožto celku. Autorka prokázala schopnost uplatnit vhodné metody k řešení
konkrétní ekonomické otázky. V rámci dotazníkového šetření bych doporučila využít ještě možnost
"alternativní" u volby pohlaví. Cíl práce vymezený v úvodu byl beze zbytku naplněn. Práci rozdělila
autorka na teoretickou část a praktickou část, které spolu vzájemně úzce korespondují. Velmi pozitivně
hodnotím rozsah využitých odborných zdrojů včetně zahraničních a komplexnost pojetí tématu. Téma
práce aktuální a v současnosti často diskutované ve všech oblastech života. Přínosné je i srovnání se
situací v zahraničí. Výsledky výzkumu jsou velmi zajímavé a nabízí se prostor pro následné výzkumy.
Stojí zato zmínit rovněž poměrně velký vzorek respondentů z vybraného segmentu. V roce 2020 autorka
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publikuje článek ze své diplomové práce v časopise Marketing a komunikace. Diplomová práce
má logickou stavbu s jasně vymezeným cílem v úvodu práce a strukturovaným a přehledným členěním do
jednotlivých kapitol. Práci hodnotím jako výbornou a inovativní s velkým potenciálem využití v praxi.

Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě:4
1. Zkuste se zamyslet, jak z národní úrovně podpořit uplatňování konceptu CSR ve firmách.
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