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Aktuálnost zvoleného tématu 

Zvolené téma je jak svým obsahem, tak svým významem aktuální. Diplomová práce shrnuje stávající 

postoj společnosti Synthesia, a. s. k problematice CSR. 

 

Splnění sledovaného cíle diplomové práce 

Obsah diplomové práce v plném rozsahu odpovídá zadání. Autor v teoretické části srozumitelně a 

přehledně identifikoval a charakterizoval danou problematiku. V praktické části byla detailním 

způsobem analyzována a zhodnocena míra uplatnění konceptu společenské zodpovědnosti ve všech 

pěti stanovených klíčových oblastech. 

 

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

Autor zvolil cestu důkladného studia všech dostupných i archivních materiálů týkajících se společnosti 

Synthesia, a. s., ze kterých poté vycházel při tvorbě doplňujících otázek. Ty jsem se mu pokusil ze své 

pozice vedoucího odboru marketingu a rozvoje teritorií v Synthesii zodpovědět v maximálním 

možném rozsahu. Výsledkem je přehledné a úplné představení dané problematiky ve společnosti 

Synthesia, a. s. 

 

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

Dosažené výsledky a výstupy lze využít v praxi. Úvodní vyčerpávající přehled teoretických pohledů na 

společenskou zodpovědnost dává velký prostor ke zvážení a následné implementaci dalších nástrojů 

CSR. 

 

Formální náležitosti práce (úprava, grafické vybavení apod.) 

K formální stránce nemám žádných připomínek. Výběr zdrojů je adekvátní povaze práce, a to jak 

z hlediska množství, tak jejich povahy.  



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

Písemný projev autora práce je srozumitelný, kultivovaný a na požadované úrovni. Splňuje veškeré 

požadavky kladené na diplomovou práci. 

 

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. 

Autor dodržuje v diplomové práci linii pěti klíčových oblastí společenské odpovědnosti. Kladně 

hodnotím také ucelený seznam používaných zkratek.   

 

Komplexní závěrečné zhodnocení práce 

Diplomová práce vyváženým a přehledným způsobem informuje o zadané problematice. Přináší 

vyčerpávající přehled jak teoretických, tak i praktických aplikací CSR u jednoho z největších 

zaměstnavatelů v regionu. Ke zpracování práce přistoupil autor zodpovědně. Práci doporučuji 

k obhajobě a hodnotím ji klasifikačním stupněm výborně. 

 

Otázky k obhajobě: 

1. Definujte hlavní skupiny stakeholderů společnosti Synthesia, a. s. a vysvětlete jejich význam 

v rámci společenské odpovědnosti a komunikace. 

2. Navrhněte další formy CSR komunikace pro společnosti Synthesia, a.s., spadajících do oblasti tzv. 

„nových komunikačních trendů“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Pardubicích dne 23. května 2013     Mgr. Luboš Kopecký 


