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Nalezená podobnost předložené závěrečné práce: 4 %
Vyjádření vedoucího závěrečné práce ke zjištěné podobnosti předložené závěrečné práce:
Byla nalezena 4% shoda závěrečné práce ve formálních částech, které jsou součástí šablony pro závěrečné
práce, a lze ji tedy považovat za originální.
Konkrétní připomínky a dotazy k práci:
Společenská odpovědnost vysokých škol je v současné době velmi důležitá v kontextu Národního akčního
plánu společenské odpovědnosti pro Českou republiku, kde vysoké školy patří mezi důležité stakeholdery.
Toto téma je tedy velice aktuální a neexistuje v současné době studie/práce podobného rozsahu
zkoumající tuto problematiku. Provedená analýza na vzorku více než 500 absolventů a její výsledky jsou
velmi přínosné pro vysoké školy s ekonomických zaměřením, které se snaží sledovat aktuální trendy
a uplatnitelnost znalostí svých absolventů, získaných v průběhu studia, v praxi. Práce má drobné formální
nedostatky (dvě prázdné stránky), které ovšem nikterak neovlivňují její kvalitu. Autorka prokázala znalost
problematiky nejen v České republice, ale také zahraničí, za jejímž účelem prostudovala četné množství
cizojazyčné literatury. Určité limity lze spatřovat v kapitole doporučení, kde vždy záleží na konkrétní škole,
jaký postup zvolí a do jaké míry je již do společenské odpovědnosti v rámci výuky zapojena. Práce může
přispět ke zkvalitnění výuky v oblasti společenské odpovědnosti, tak aby odpovídala požadavkům na trhu
práce.
Práci tedy doporučuji k obhajobě.
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