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Výborně Velmi 

dobře 
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I. Hodnocení zpracování tématu diplomantem:  

Splnění cíle práce  x    

Volba metod a jejich aplikace při zpracování tématu  x    

Hloubka provedené analýzy x    

II. Hodnocení struktury a obsahu práce:  

Přehlednost a logická stavba (struktura) práce x    

Aktuálnost a vhodnost použitých pramenů x    

Schopnost diplomanta zpracovat získané podklady x    

Přiměřenost a srozumitelnost závěrů práce  x    

Formulování vlastních názorů diplomantem x    

III. Hodnocení formy a stylu práce:  

Formální úprava práce (text, tabulky, grafy) x    

Stylistická úroveň práce x    

Práce s českou literaturou včetně odkazů a citací  x    

Práce se zahraniční literaturou včetně odkazů a citací x    

Vyjádření minimálně v rozsahu 10 řádků k diplomové práci z hlediska splnění jejich cílů, 
využití metod řešení a návrhů opatření včetně formální úpravy (uveďte na druhou 
stranu posudku).  

 
Otázky k obhajobě diplomové práce: 
 
Která oblast CSR strategie Škoda Auto, a. s. je podle autorky nejdůležitější a do které aktivity by se 
sama jako zaměstnanec společnosti zapojila? 

 
Jak by autorka motivovala zaměstnance společnosti, aby získali větší povědomí o aktivitách v rámci 
CSR strategie Škoda Auto a více se do nich zapojovali? (kromě uvedeného školení)  
 
 
Práci doporučuji  - nedoporučuji* k obhajobě.  (*nehodící se škrtněte) 
 
Diplomovou práci navrhuji klasifikovat stupněm:  Výborně               
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Cílem posuzované diplomové práce bylo popsat koncept společenské odpovědnosti, analyzovat 

tento koncept ve vybrané společnosti a následně navrhnout příslušná zlepšení. Autorka zvolila 

tradiční strukturu práce, tj. rozdělení na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je vhodně 

a srozumitelně charakterizována společenská odpovědnost a její zájmové skupiny a oblasti. 

V praktické části je nejdříve popsána společnost Škoda Auto, a. s. a dále uvedena podrobná 

analýza její současné situace ve třech oblastech sociální odpovědnosti. V závěru je provedeno 

dotazníkové šetření, které poté autorka vyhodnocuje a navrhuje několik možných zlepšení. Je 

škoda, že dotazník vyplnilo pouze 60 respondentů – zaměstnanců společnosti, ale vzhledem 

k opatřením souvisejících s pandemií COVID-19 je to pochopitelné. 

 

Vybrané téma je zvoleno vhodně vzhledem k dnešní době, kdy se firmy snaží zvýšit svou 

konkurenceschopnost jakýmkoli způsobem a koncept společenské odpovědnosti může být jedním 

z nich. Struktura diplomové práce je logická, práce je pěkně stylizovaná, bez gramatických chyb, 

srozumitelná a čtivá. Autorka v celé diplomové práci používá pro názornost přehledné tabulky a 

grafy. Literatura byla vybrána s ohledem na zadané téma vhodně a autorka s ní pracovala 

efektivně. Uvedené zásady a cíle diplomové práce byly splněny. Doporučuji tuto práci k obhajobě 

s klasifikací výborně. 

 


