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1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení) 

  Odpovídá 

schváleným 

tezím 

Odchyluje se od 

tezí, odchýlení je 

v práci 

zdůvodněné a je 

vhodné 

Odchyluje se od 

tezí, odchýlení je 

v práci 

zdůvodněné, ale 

není vhodné 

Odchyluje se od 

tezí, odchýlení není 

v práci zdůvodněné 

a není vhodné 

Neodpovídá 

schváleným 

tezím 

1.1 Cíl práce      

1.2 Technika práce      

1.3 Struktura práce      

 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení vztahu tezí a práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 

Práce se od původních tezí liší zejména ve struktuře, kdy byla vypuštěna část práce kvůli nedostatku času, což se 

ovšem dalo očekávat. Nicméně se to nepodepsalo negativně na finální podobě. 

 

2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 

Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující) 

  Hodnocení písmenem 

2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu B 

2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat A 

2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu B 

2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů A 

 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 

V teoretické části práce autor pracoval s odbornými zdroji, které přinášejí moderní poznatky jak na úrovni ČR, 

tak i ve světě. 

Praktická část byla provedena na zvolené firmě DAUCZECH, s.r.o., která byla v práci popsána. Tato firma byla 

zvolena kvůli nedostatkům v interní komunikaci a autor zde předvedl příkladné aplikování teoretických poznatků 

do praxe.  

Na str. 56 je uvedena SWOT analýza. Doporučovala bych tuto SWOTku minimálně blíže popsat a vysvětlit, co 

znamenají jednotlivé výsledky. V lepším případě lze pracovat s jejím rozšířením, např. matice EFE (Matice 

příležitostí a hrozeb) nebo IFE a další modifikace. 

Práce je zpracovaná pečlivě. Odpovědi na stanovené cíle jsou uvedeny v závěru.  

Další komentář v bodě 4. 

 

3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 

Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující) 

  Hodnocení písmenem 

3.1 Struktura práce B 

3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů B 

3.3 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté A 



bez udání zdroje, hodnoťte písmenem F. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáže 

vydávané neoprávněně autorem za vlastní zjištění, nedoporučte práci 

k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby 

s autorem bylo zahájeno disciplinární řízení.) 

3.4 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte písmenem F) 

C 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce B 

 

 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  

Práce je psána čtivě, má odpovídající přílohy. Na některých místech obsahuje překlepy nebo chybějící písmena.  

 

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 

stránky, původnost zpracování tématu apod.)  

Autor si vybral zajímavé a aktuální téma. Vhodně zpracoval teoretickou část. Kvituji i zařazení case studies do 

textu, na kterých představil strategickou a taktickou interní komunikaci.  

Využití matice interní komunikace je pro tento typ práce vhodné neboť tak autor demonstroval jednu z nových 

metod v praxi.  

Praktická část byla provedena na podniku DAUCZECH, s.r.o.(případová studie), který měl jisté problémy 

v komunikaci se zaměstnanci a mezi nimi. Pro výzkum stavu interní komunikace autor zvolil kombinaci několika 

metod. To se ukázalo jako pozitivní krok, neboť mohl vzájemně kombinovat získaná data a dojít ke 

komplexnějšímu pohledu na věc. Na základě informací získaných z dat bych doporučila i další hlubší analýzu 

stavu komunikace nebo zkusit navrhnout další metody interní komunikace tak, aby mělo vedení podniku na výběr 

z několika možných variant. 

Výsledky jsou ucelené. 

Celkově je práce velmi zdařilá.  

 

 

5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 

5.1 Myslíte si, že zaměstnanci nebudou mít averzi k Vámi navrhovanému "black boxu"? Ještě když má 

sloužit na drby a stížnosti. Případně uveďte, jak byste postupoval při komunikaci Vy, kdybyste jim měl 

tuto novinku sdělit.  

5.2       

 

 

6. NAVRHOVANÉ CELKOVÉ HODNICENÍ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  

  

A (výborně)      B      C      D      E      F (nedoporučuji k obhajobě)  
 

 

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 

 

      

 

 

Datum: 13.08.18                                                                                          Podpis: ……………………………….. 

 

 

Hotový posudek vytiskněte, podepište a odevzdejte ve dvou kopiích na sekretariát příslušné katedry. Posudek 

nahrajte do SISu ve formátu PDF nebo jej zašlete elektronicky na adresu sekretářky příslušné katedry, která 

jej do SISu nahraje v zastoupení. Nevkládejte do SISu naskenované posudky s podpisem. V SISu musí být 

posudek bez podpisu! 

 


