
VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE 
katedra psychologie a sociologie řízení  

                                   

 
nám. W. Churchilla 4  tel.: 224 098 333 
130 67, Praha 3-Žižkov  fax.: 224 098 633 
  http://kpsr.vse.cz/ 
 

 
 
 

Oponentní posudek na dizertační práci 
Ing. Václav Cejthamr, Ph.D 

Elektronická komunikace v organizacích 
 
 
 
 
 

Předkládaná dizertační práce je zaměřena na bezpochyby aktuální a moderní téma, které bylo 
doposud zachyceno spíše jen v dílčích vědeckých a populárně laděných příspěvcích. Jedná se 
navíc o téma, které je teoreticky i metodicky obtížně zachytitelné v celé šíři a hloubce svých 
souvislostí, a to zejména k mimořádné dynamice svého vývoje. 
Cíle práce proto autor formuloval pravděpodobně záměrně velmi obezřetně (bez vzbuzování 
zbytečných a nerealistických očekávání) a realisticky, avšak teoreticky i metodicky náročně.  
Práce jako celek působí kompaktním dojmem, má svoji silnou vnitřní logiku a je přes šíři 
problematiky tematicky sevřena se svými jasnými závěry. 
 
V úvodní kapitole oceňuji zejména práci s odbornou literaturou, která dokládá značný přehled 
autora o dané problematice vzhledem ke klíčovým sociologickým a sociálně-psychologickým 
teoriím a názorům, s danou problematikou souvisejícím. Přestože v práci představují 
především přehlednou rekapitulaci, mají ve svém řazení a vzájemných souvislostech svoji 
logiku a nechybí ani zřetelný autorův názor. Právě v tom považuji práci za přínosnou, neboť 
vlastní názor, opřený o dosavadní teoretické příspěvky renomovaných autorů na straně jedné 
a vlastní zkušenost z empirického výzkumu na straně druhé, bývá  obvykle slabou stránkou 
většiny dizertačních prací. V tomto případě je tomu právě naopak. 
Pokud jde o druhou kapitolu, těžiště je kladené na dynamiku týmu a týmové práce v prostředí 
výrazné elektronické komunikace. Zabývá se všemi podstatnými jevy s akcentem na výkon 
týmu a důvěru, jako jedné z významných determinant úspěchu. Vzhledem k názvu práce 
poněkud postrádám silnější teoretické i výzkumné zaměření na problematiku 
organizace/podniku a jejího řízení/managementu. Osobně předpokládám, že organizační 
struktury, hierarchie, klasické pracovní skupiny (odlišuji od týmu), integrované cíle celé firmy 
apod. jsou determinanty, které budou měnit pohled a hodnocení  problematiky elektronické 
komunikace. Zde bych požádal autora o jeho širší názor, než který v práci uvádí 
v souvislostech plochých a hierarchických organizačních struktur. Rovněž bych uvítal jakési 
shrnutí „rad a doporučení“ pro management firem z hlediska přínosu a rizik elektronické 
komunikace. Mám na mysli zejména tradiční obory, protože vzhledem k nejnovějším oborům 
ekonomiky (komunikace, logistika, IT apod.) autor sděluje takovýchto závěrů, rad a 
doporučení poměrně dost.    
Empirický výzkum, který autor realizoval považuji za zdařilý a hodně vypovídající. Jisté 
pochybnosti však mám k volbě týmů/skupin, které byly objektem výzkumu. Je zcela zřejmé, 
že týmy obchodní a SW budou již charakterem práce „předurčeny“ k pozitivnějšímu vztahu 
k elektronické komunikaci. Jejich práce je již ve své podstatě značně  individuální, a proto 
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postrádám porovnání s realitou týmů/skupin tradičních profesí. Na tomto místě uvítám 
alespoň hypotézu autora. 
 
Celkově lze konstatovat, že autor zpracoval problematiku velmi kvalitně a předkládá 
k obhajobě velmi seriozně zpracovanou dizertační práci, která splňuje všechny požadavky na 
dizertační práce kladené. Nutné je zdůraznit i kvalitní jazykové a formální zpracování textu. 
V případě úspěšné obhajoby doporučuji panu Ing. Václavu Cejthamrovi,Ph.D udělit titul 
Ph.D. 
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