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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) 

Závěrečná práce se mírně odchyluje od tezí a to v tom slova smyslu, že bylo ustoupeno z jedné zamýšlené 

hypotézy, která by nebyla z krátkodobého hlediska verifikovatelná. Jedná se o konzultovanou změnu. 

 

2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 

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

  Hodnocení známkou 

2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu A 

2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji A 

2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu A 

2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli A 

2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru A 

 

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

Práce je rozdělena do čtyř pomyslných částí. První část obsahuje nezbytný teoretický základ, který se týká interní 

komunikace a běžně používaným médi v tomto typu komunikace. Na ni navazuje deskriptivní část sledované 

firmy s analýzou jejich komunikačních nástrojů. V další, metodologické, části jsou stanoveny hypotézy a cíle 

práce. Je nutné podotknout, že autorka sama vytvořila "schéma" pro výzkum interní komunikace, tzv. osm plus 

čtyři, kde spojila osm klíčových oblastí IK se čtyřmi dalšími kritériemi. 

Praktická část se pak řídí tímto schématem. Pro samotný výzkum byl použit jak kvantitativní, tak i kvalitativní 

výzkum. 

 

3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 

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

  Hodnocení známkou 

3.1 Logičnost struktury práce, podloženost závěrů  A 

3.2 Zvládnutí terminologie oboru A 

3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu A 

3.4 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 autorem neoprávněně za vlastní zjištění, nedoporučte práci 

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

s autorem/kou bylo zahájeno disciplinární řízení.)  

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

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte písmenem F) 

A 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava B 

 

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

Závěrečná práce je ucelená, má systematickou strukturu a logické závěry podložené vlastním výzkumem. 

 

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

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

Práce je velmi zdařilá a zabývá se aktuální tématem, které je v dnešní době v podnicích velmi diskutovanou 

záležitostí.  

Autorce se povedlo propojit téma interní komunikace a nástroje mediální komunikace. Teoretické poznatky 

vhodně aplikovala do praxe a navíc vytvořila vlastní schéma pro výzkum interní komunikace.   

Empirický výzkum je založen na rozhovorech a dotazníkovém šetření. Výsledky jsou přehledně zpracované do 

tabulek a vhodně okomentované. Výstupy z práce jsou logickým východiskem daného výzkumu.  

Velmi pozitivně hodnotím také kapitolu 3.8 Efektivita interní komunikace, která byla vyhodnocena na základě 

kvalitativního a kvantitativního výzkumu. 

 

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

5.1 Myslíte si, že v dnešní době mohou být v rámci IK dostatečné pouze nástroje ofline komunikace? 

5.2       

5.3       

5.4       

 

 

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

  

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

 

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 

      

 

 

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

 

 

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

nahrajte do SISu ve formátu PDF, nebo jej zašlete sekretářce příslušné katedry, která jej do SISu nahraje 

v zastoupení. Nevkládejte do SISu naskenované posudky s podpisem. V SISu musí být posudek bez podpisu.    

 


