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Autorka ve své práci mapuje využívání teambuildingových aktivit v rámci společenské 

odpovědnosti firem a jejich případné souvislosti. Tomu odpovídá i členění teoretické části. 

Několik kapitol se věnuje vymezení týmu a týmové spolupráce se zřetelem i ke kritickým 

aspektům a rizikům týmové spolupráce, dále vývoji týmových vztahů a budování týmu.  

Teotetickou část uzavírá samostatné pojednání o společenské odpovědnosti firem, které 

podává přehled o podstatě tohoto konceptu, jeho historickém vývoji se zvláštním zřetelem 

současným možnostem využívajícím internetu a sociálních sítí.   

Emprická část má charakter kvalitativního výzkumu. Autorka se zaměřila na zjišťování 

využití teambuildingu a jeho propojení se společenskou odpovědností u 19 firem. Použila 

metodu polostrukturovaného rozhovoru, otevřeného kódování a kategorizace. Podstatnou část 

empirické části věnuje autorka popisu výběru respondentů a použité metodiky. Stručně se 

zabývá i limity a kvalitou výzkumu, spíše však z obecně teoretického pohledu. Chvályhodný 

je etický pohled na výzkum. Samotným výsledkům výzkumu autorka věnuje dvě a půl strany 

textu. Výsledky jsou spíše rozpačité, autorka zjistila rozdílné chápání teambuildingu, postoje 

zaměstnanců k teambuildingu a společenské odpovědnosti. Jako dvě zásadní zjištění 

provedeného výzkumu uvádí autorka informaci o absenci přípravy teambuildingu a informaci 

o nerealizování zpětného vyhodnocení teambuildingu ve zkoumaných organizacích. 

Mám za to, že práce nárokům po formální stránce odpovídá. Celkový rozsah je 80 stran 

včetně bibliografie a příloh. Samotná práce obsahuje 68 stran, z toho na teoretickou část 

připadá 37 stran, na empirickou část 15 stran. Autorka uvádí 53 literárních pramenů z toho 23 

v angličtině a 11 elektronických odkazů. 

Autorka pracovala samostatně, v průběhu práce konzultovala teoretickou část a metodiku 

výzkumu. Analýza výsledků již konzultována nebyla, podle mého názoru obráží jistou míru 

časového stresu před odevzdáním práce. 

Doporučuji práci k přijetí a navrhuji proto klasifikaci velmi dobře. 
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