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Hodnocený parametr Váha Hodnocení

1 Naplnění tématu a rozsah práce 40 a

2 Nastavení cílů a metod práce 30 b

3 Úroveň teoretické části práce 50 a

4 Úroveň analytické části práce 50 a

5 Úroveň projektové části práce 50 a

6 Splnění cíle práce 60 a

7 Struktura a logika textu 40 a

8 Kvalita zdrojů a práce s nimi v textu 30 a

9 Inovativnost, kreativita a využitelnost návrhů 20 b
10 Jazyková a formální úroveň práce 20 a

Návrh hodnocení dle váženého průměru 1,08 A

 
Připomínky a hodnocení práce: 
 
Korporátne, resp. podnikové občianstvo (z angl. Corporate Citizenship) nie je problematikou, 
ktorá je v zornom poli diplomantov, a ak, tak je spracovávaná problematika CSR. Dôvodmi 
môžu byť i nie vždy zreteľné odlíšiteľné hranice terminologického a obsahového vymedzenia 
týchto pojmov. Potešujúce je, že diplomantka si uvedenú skutočnosť v plnej miere 
uvedomila a už len spracovanie teoretických východísk si zasluhuje pozornosť. Zaujímavo 
vyznieva i analytická časť záverečnej práce v kontexte priamej konfrontácie českého 
a poľského trhu, resp. oblastí pôsobenie spoločnosti ArcelorMittal, i v kontexte realizovanej 
výskumnej sondy (aj keď tá mala skôr podobu plnohodnotného, i keď nereprezentatívneho 
primárneho výskumu). Projektová časť prezentuje viacero inšpiratívnych návrhov. Oceniť je 
možné aj jednotný grafický dizajn všetkých obrázkov, ktorý prirodzene dopĺňal vlastný text 
diplomovej práce. Menšou výhradou je prístup, ktorý bol zvolený pri formulovaní cieľa 
diplomovej práce, ktorý sa sústreďuje skôr na jednotlivé čiastkové ciele.  
 
Diplomová práca ako celok zodpovedá kritériám, stanoveným pre diplomové práce a na 
základe skutočností uvedených v posudku sa odporúča na obhajobu pred komisiou pre 
štátne záverečné skúšky. 
 
Otázky k obhajobě:  
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