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Cílem předložené bakalářské práce (dále jen BP) je (slovy autorky): " ... objasnit a 
popsat, co vše působí na komunikaci, upozornit jak a čím může být ovlivněna .... popsat, 
jaké komunikační nástroje v dnešní době slouží pro efektivní komunikaci uvnitř firmy i jak 
mohou ovlinit její úspěšné fungování. ... ukázat na zaměstnaneckém průzkumu v konkrétní 
organizaci, jak její vedení přistupuje ke zjištění stavu interní komunikace v různých 
oblastech." 

Struktura BP těmto výše jmenovaným cílům logicky odpovídá. Práce je členěna do 
tří hlavních kapitol. Celkový rozsah přesahuje nároky na BP kladené (56 stran). První 
kapitola je věnována teorii komunikace, jejím základním modelům, ovlivňujícím prvkům, 
funkci a motivaci, na závěr jsou uvedena doporučení pro efektivní komunikaci. Kapitola 
druhá je již konkrétněji zaměřena na interní komunikaci ve firmě. Detailně popisuje 
nástroje a kanály komunikace, uvádí jejich výhody a nevýhody, poukazuje na potíže v 
interní komunikaci. Třetí část práce představuje výsledky průzkumu interní komunikace ve 
firmě Atel Energy AG. Průzkum vhodně doplňuje předchozí dvě kapitoly. 

Soupis bibliografických citací obsahuje 24 titulů (z toho 5 cizojazyčných), bibliografie 
další 3. Autorka pracovala i s velmi aktuálními zdroji. 

Zhodnocení formální stránky: Textová část BP má velmi přehlednou úpravu a 
čtivý jazyk. Naopak nepřehledně působí některé z grafů, které ilustrují výsledky průzkumu 
(s.38, 41). U grafů Č. 2 a 3 chybí popis os (čtenář tuší, že se u čísel jedná o počet 
respondentů, ale není to zcela zřejmé). 

U 16ti nástrojů a kanálů komunikace bych uvítal schema či tabulku, kde by všechny 
vyjmenované nástroje byly vidět pohromadě. 

Název práce v angličtině - chybějícící neurčitý člen (Communication as an effective 
tool for running Q company), případně lze místo dodání členu změnit "company" na plural: 
"companies". 

Užití uvozovek - na několika místech jsou na začátku citace uvozovky nahoře 
namísto dole (s. 26, 27, 29, 36). 

Rozdílné mezery mezi odstavci na stranách 33 a 34. 
Na straně 40 je odkazováno na graf 9 na následující straně, přitom se jedná o graf 

10 na téže straně. 
Ze třetí kapitoly není zřejmé, jaký je v ní vlastní přínos autorky. 
Otázky k diskusi: 
Jak se autorka staví k tvrzení, že " ... úspěch v komunikaci závisí na kvalitě vysílače 

a nikoli přijímače ... "?(Králíková, 2008, s. ll, cit. podle BP s. 21) 
Jaký je autorský přínos ve třetí kapitole? 

Celkové hodnocení: Práci považuji za velmi zdařilou. Nároky na formální úpravu 
BP byly splněny. Obsahově bylo dosaženo stanovených cílů. Text je čtivý. 

Práci doporučuji k obhajobě. 
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