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Cílem diplomové práce bylo zmapování rozsahu a míry reportování společenské 
odpovědnosti výrobních chemických závodů v ČR. Autorka nejprve pomocí podrobné 
literární rešerše definovala základní pojmy, provedla obsahovou analýzu webových stránek  
a pomocí vhodně zvolených statistických metod interpretovala výsledky svého šetření. V této 
práci jsme nebyli svědky holého výčtu faktů, ale je z ní patrné, že se autorka zamyslela nad 
tím, co může být za samotnými čísly a procenty. Text je vhodně doplněn grafy a tabulkami. 
Až na několik málo překlepů je práce po jazykové stránce bez výhrad a je velmi srozumitelná. 

 
Zvolené téma diplomové práce považuji za velmi aktuální napříč všemi odvětvími 

ekonomiky. Například téma trvale udržitelného rozvoje nebo korupce je stále aktuálnější. Jak 
však uvádí autorka v textu, někdy je složité určit hranici mezi společensky odpovědným 
chováním a firemním PR.  

  
Posuzovaná diplomová práce je členěna do čtyř základních kapitol, které jsou logicky 

vymezené a přehledné. Zároveň jsou vhodně propojeny navazující dějovou linkou, která 
dopomáhá ke srozumitelnosti práce a tím i snadnějšímu pochopení jednotlivých myšlenek. 
 

Z množství použitých zdrojů je patrné, že autorka přistoupila k přípravě velmi 
svědomitě a důkladně. V teoretické části práce jsou velmi podrobně vysvětleny všechny 
pojmy, přístupy a koncepty spojené se společenskou odpovědností. V praktické části práce 
se tak můžeme plně soustředit na práci samotnou a nemusíme se zabývat dohledáváním 
dodatečných informací pro pochopení problematiky. V praktické části je dále uvedeno 
mnoho příkladů, jakým způsobem se firmy hlásí ke společenské odpovědnosti a jak o tom 
referují. V teoretické části postrádám alespoň stručný popis použitých statistických metod  
a analýz.  
 

Na této diplomové práci bych chtěl vyzdvihnout nejen vlastní výzkum, ale zejména 
způsob, jakým bylo přistoupeno k základnímu a výběrovému souboru. Nejvíce však oceňuji, 
že byly provedeny statistické testy pro ověření platnosti získaných informací. Použitím 
pokročilých statistických analýz, jako je faktorová analýza, získává tato diplomová práce  
na kredibilitě a to platí i pro její praktické využití. Líbí se mi, že praktická část není ukončena 
„tečkou“ po jedné z mnoha informací – ale že se autorka zamyslela i nad doporučením  
pro další případný výzkum a možném navázání na tuto práci. Bylo by také určitě zajímavé 
srovnání s jinými odvětvími ekonomiky. 
 
 

 



Otázky do diskuse v rámci obhajoby diplomové práce: 

 

1. Napadá Vás firma, kterou byste dala ostatním za příklad společensky odpovědné firmy  
a proč?    

2. Některé podniky z chemického průmyslu si s sebou nesou určité stigma z dob minulých, 
myslíte si, že firmy využívají např. sponzoring místních komunit spíše pro výhody  
z toho plynoucí, nebo převažuje přesvědčení o správnosti konceptu CSR? 

 

Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji klasifikačním stupněm 

výborně. 
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