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Aktuálnost zvoleného tématu 

Zvolené téma je s ohledem na význam spolupráce vysokých škol s podniky aktuální a předložená 
diplomová práce přináší zajímavé praktické poznatky.  

 

Splnění sledovaného cíle diplomové práce 

Obsah diplomové práce v plném rozsahu odpovídá zadání. Autorka práce splnila vymezený cíl. 
Jasně identifikovala, charakterizovala a zhodnotila  danou problematiku. V praktické části pak 
analyzovala a zhodnotila míru uplatnění konceptu společenské odpovědnosti firem u sledovaných 
subjektů. Práce nepřináší nové teoretické poznatky, obsahuje však řadu zajímavých a podnětných 
postřehů k dané problematice. 

 

Metody zpracování, zvolený přístup řešení, využití analytických a statistických metod 

Autorka práce zvolila metodu kvalitativního výzkumu formou polostandardizovaného 
dotazování. Výsledky výzkumu vyhodnotila a zpracovala ve třech případových studiích. Zvolené 
metody práce odpovídají povaze zkoumané problematiky a nárokům na požadované výstupy.  

 

Dosažené výsledky, nové poznatky, jejich přínos a možnosti praktického využití 

Dosažené poznatky a výstupy lze využít v praxi v rámci následné analýzy fungování aplikace 
konceptu společenské odpovědnosti firem u zkoumaných subjektů. 

 

Formální náležitosti práce (úprava, grafické vybavení apod.) 

Formální stránce práce byla věnována náležitá pozornost, vytknout však je nutno zařazení 
seznamu zkratek před vlastní text práce (mezi úvod a první kapitolu). Výběr zdrojů je adekvátní 
povaze práce, a to jak z hlediska množství, tak jejich povahy. Norma ČSN ISO 690 – 
Bibliografické citace byla respektována v plném rozsahu. 

 



 

Písemný projev posluchače, tj. úroveň, srozumitelnost a správnost vyjadřování 

Písemný projev autorky práce je srozumitelný, kultivovaný a na požadované úrovni. Splňuje 
veškeré požadavky na tento druh práce. 

 

Posouzení struktury práce z hlediska členění do jednotlivých kapitol a logické návaznosti 
mezi nimi 

Práce je přehledná s logickým a přirozeným členěním na úrovních rozvržení kapitol a podkapitol, 
ale také na spodní úrovni samotného textu. Všechny používané pojmy jsou předem definovány, 
uveden je také ucelený seznam používaných zkratek. 

 

Komplexní závěrečné zhodnocení práce 

Práce uceleným, vyváženým a přehledným způsobem informuje o zadané problematice. Přináší 
zajímavý pohled na spolupráci vysokých škol s podniky. Ke zpracování práce přistoupila autorka  
zodpovědně. Práci doporučuji  k obhajobě a hodnotím ji klasifikačním stupněm velmi dobře. 

 

 

Otázky k obhajobě: 

1. Objasněte princip klastru a uveďte jeho hlavní přínosy pro zúčastněné subjekty. 

2. Jednou z možných forem aplikace triple helix jsou projekty spolufinancované ze zdrojů EU. 
Shrňte jejich negativa z pohledu aplikace v ČR. 

 
 
 

V Pardubicích dne 23. května 2012     Mgr. Helena Řebíčková 


