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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 koresponduje s vytčenýnými cíli a popisem struktury práce.  

 

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 C 

2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu C 

2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů C 

 

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

Autor strukturuje obsah podle vytčené osnovy a vytčených cílů; příměřeně definuje potřebné termíny, práci by 

však přesto prospěla větší preciznost a jednoznačnost právě některých pojmů a formulací. Odborná literatura je 

využita účelně, je patrná autorova snaha téma v teoretické části zpracovat přehledně.    

 

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 

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.) 

B 

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

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte písmenem F) 

E 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce C 



 

 

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

Text je formulačně na středně dobré úrovni, ale nadále místy zůstává poměrně zjednodušený způsob sdělování 

odborného tématu (Interní komunikace samozřejmě spadá pod komunikaci obecně aj.). Občasná je hovorovost 

(se jasně ukazuje směr, kterým v rámci interní komunikace jdeme). 

Text také stále obsahuje formální nedostatečnosti, je patrná nedůslednost v grafice (občas chybí tečka; je čárka 

místo tečky, tečka místo čárky atd.), nepatřičné je střídání různých druhů písma v jednotlivých částech BP 

(abstrakt, obsah a další) atd.  

Množství chyb v interpunkci i přes zřejmou opravu textu zůstává, byť v menší míře než v první verzi. Jsou zde 

ojediněle i jiné chyby, např.  vrámci; vpodstatě; 100let atd. vzniklé pravděpodobně v důsledku formátování textu, 

překlepy (ze stany zaměstnanců), objeví se hrubá pravopisná chyba (např. sistém) aj. Zbytečné jsou některé 

anglické výrazy (např. word of mouth; frontend částí), které mají český ekvivalent vyjádření a běžně se jinde 

takto používají.    

 

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

stránky, původnost zpracování tématu apod.)  

Práce poměrně standardním způsobem podává přehled o možnostech komunikace uvnitř firmy, interní 

komunikaci zasazuje do širšího kontextu komunikační teorie i samotných komunikačních procesů. Dotazníkové 

šetření přineslo jisté výsledky, které mohou být interně v dané firmě nepochybně zužitkovány, přesto se stále 

domnívám (odkazuji tak na první posudek k této práci), že interní komunikace dané firmy mohla být vytěžena 

více a také mohly být mnohem hlouběji interpretovány výsledky dotazníkového šetření. Výsledek práce ovlivňuje 

ne vždy dobrá jazyková a stylizační úroveň práce.     

 

 

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

5.1 V práci uvádíte, že pro další zdárný vývoj intranetu v dané firmě bude potřeba provést další měření, a to 

jak kvantitativní, tak kvalitativní. Můžete prosím toto tvrzení konkretizovat?      

5.2       

 

 

6. ANTIPLAGIÁTORSKÁ KONTROLA TEXTU 

 

 Seznámil jsem se s výsledky antiplagiátorské kontroly v SISu. 

 
Komentář pro případnou shodu nad 5%: 

6.1       

 

 

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

  

A         

B            

C             

D            

E           

F        nedoporučuji k obhajobě 
 

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 

 

      

 

 

Datum: 18. 1. 2022                                                                                          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! 

 


