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Připomínky a otázky k obhajobě:
Práce je zpracována kvalitně a to jak po obsahové, tak i formální stránce. Na základě provedené
analýzy současného systému řízení výkonnosti, identifikace silných a slabých stránek a shrnutí přínosů
implementace metody BSC lze konstatovat, že cíl práce byl splněn.
1. Uveďte konkrétní příklady, jak by dle Vašeho názoru mohla Česká Spořitelna do modelu BSC
více zahrnout koncept CSR.
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