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Předložená diplomová práce představuje tradiční způsob zpracování tématu společenské 

odpovědnosti firem. Téma se v současnosti těší značné atraktivnosti. Ačkoliv zásadní 

společenská odpovědnost firem existuje od jejich samotného zrodu, v posledních desetiletích 

se stává předmětem teoretického zkoumání, systemizace pojmů, sjednocování pohledů i 

standardizace jejího zavádění a uplatnění.  

 

Cíl diplomové práce byl naplněn jak v teoretické, tak praktické oblasti. Teorii se autorka 

věnuje velmi důkladně, porovnává vývojové trendy v názorech na společenskou odpovědnost 

i rozdílné přístupy v této oblasti. V praktické části sleduje aktivity CSR jedné z největších 

společností České republiky – Skupiny ČEZ. Zaměřuje se podrobně zejména na sociální část, 

nadstandardní přístup firmy v péči o své zaměstnance a rozmanitým aktivitám NADACE 

ČEZ. 

 

Zvolený postup i metody odpovídají plně zadání diplomové práce. Oceňuji systematický 

přístup zpracování tématu a celistvý pohled na řešenou problematiku. Široký teoretický 

základ práce by kromě textu bylo možné více doplnit grafickým ztvárněním jednotlivých 

prvků CSR, průniku koncepcí apod. V části praktické části by úroveň práce ještě více zvýšilo 

porovnání aktivit CSR Skupiny ČEZ s obdobně velkou společností působící v ČR, např. se 

Škoda Auto, a. s., Telefónica Czech Republic, a. s. nebo Česká spořitelna a. s., které autorka 

ve své práci zmiňuje a se kterými ČEZ soutěžil o titul TOP odpovědná firma.  

 

Dosažené výsledky a přínos této práce spatřuji v komplexním shrnutí existujících teorií a 

názorů na odpovědné chování podniků. Popsání pestrých aktivit Skupiny ČEZ poskytuje zdroj 

inspirace pro možný výběr a uplatnění činností  CSR ve firmách, které se dosud danému 

tématu nevěnují nebo se jím zabývají pouze okrajově. 

 

Práce je logicky dobře uspořádána, nevykazuje formální nedostatky, je srozumitelná, 

stylisticky velmi dobře zvládnuta. Jednoznačně dokladuje zdatnost autorky propojovat názory 

různých autorů a vstupy z různých zdrojů. 
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Dotazy a připomínky: 

 

V rámci rozpravy při obhajobě diplomové práce by se mohla autorka stručně vyjádřit 

k následujícím otázkám: 

 

 Jak se podle autorky liší aktivity CSR velkých podniků a malých firem působících na 

území České republiky? 

 

 Která aktivita CSR Skupiny ČEZ podle autorky nejvíce přispívá ke zlepšení image 

Skupiny ČEZ? 
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