
POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE  
 
Jméno autora: Vojtěch Škop   
 

Název práce:  Program budování týmu pro vybrané skupiny pracovníků  

Cíl práce: Vytvořit a realizovat program budování týmu společnosti KBC ITC Services s následnou 
zpětnou vazbou.    

 

Celková náročnost práce: 

Podprůměrné       Průměrné    Nadprůměrné 

 
Kritéria hodnocení práce – stupně hodnocení: 

Výborně - velmi dobře    -     dobře  -   nevyhovující 

Stupeň splnění cíle práce 

 

Dobře  

Samostatnost při zpracování tématu 
 

Výborně 

Logická stavba práce 

 

 Velmi dobře 

Práce s literaturou – citace, vlastní komentář  

 

Dobře 

Adekvátnost použitých metod 

 

 Dobře  

Hloubka tematické analýzy, vlastní přínos 
diplomanta 

 

 Dobře  

Úprava práce: text, grafy, tabulky 
 

 Velmi dobře 

Stylistická úroveň, jazyk 
 

Nevyhovující 

 

Praktická využitelnost zpracování: 
Podprůměrná   průměrná   nadprůměrná 

Hodnocení:   

V. Škop zvolil ve své práci dnes již tradiční a praktické téma sestavení programu  na budování týmů a 

jeho ověření, včetně zpětné vazby. Autor pracoval velmi samostatně a mohl i více konzultovat 

s vedoucím práce. V teoretické části, která je v některých pasážích zbytečně rozsáhlá, prokázal solidní 
orientaci v problematice. Bohužel chybí dovednost integrovat příbuzná témata do celků, stejně jako 

vlastní komentář. Naopak autor ukázal schopnost správné citace literárních zdrojů.  Za největší slabinu 
práce považuji velmi nezralý jazyk, který má daleko k vědeckému pojetí. Užívá mnoho žargonových 

výrazů, působí neobratně a nadto hýří nejen mnohými překlepy, ale i hrubými pravopisnými chybami. 

Například na s. 12 v poněkud chaotickém představení cílů je  doslova uvedeno: “S tím souvisí 
podpůrný cíl, čím je co možná zmapovat teambuilding z hlediska jednorázové akce“. Co tím pisatel 

míní? Ukázky hrubých chyb lze nalézt např. na s. 50 („s otázkamy“) na s. 60 („neschodám“) a 
nevědecký žargon např. na s. 53 („vyfocená mapa“), marginální překlepy na s. 17, 28, 32 atp. To 

svědčí o tom, že práce byla psaná v časovém stresu („šita horkou jehlou“). Na druhé straně je třeba 
ocenit, že autor sestavil reálný outdoorový program, který v praxi významné firmy uspěl. Nehýří nijak 

novými přístupy, ale má nesporné praktické využití. Zvolené metody zpětné vazby jsou standardní, ale 

nijak nápadité. Cením, že autor přiznává otevřeně i jejich nedostatky. Práci hodnotím jako praktickou 
ukázku tvorby standardního programu, v níž autor prokázal spíše praktickou schopnost než vědeckou 

invenci. Svým rozsahem i obsahem práce splňuje požadavky a vyhovuje nárokům na BP.   

 

Připomínky: Kromě připomínek zmíněných výše: 

1. Práce obsahuje nadbytečné pasáže, které na druhé straně nejsou a ani nemohou být 
podrobněji vysvětleny: například o motivaci (s. 24), metodu SMART (s.15) atp. 

2. V teorii jsou uváděny dnes už archaické typologie (sangvinik, cholerik atd.) bez jakékoli 
návaznosti na vlastní program budování týmů (s.19). To samé se týká části představení tří 



„hlavních „ firem, kde není jasné, čím jsou pro náš trh typické a jaké školy outdooru 

představují – chybí komentář. Vysvětlení proč právě tyto firmy ? (s.34-35) 

3. Postrádám myšlenkovou propojenost témat. Například zážitkový typ kurzů je popisován 
dvakrát u různých autorů (Hermochová, Folwarezcná) naprosto odděleně, bez snahy poznatky 

integrovat. Text teoretické části tak působí jako sada paralelních, na sobě nezávislých částí.  

4. Doporučení jsou cílena spíše k organizaci, nikoli k programu, což bylo hlavním cílem práce.    

 

Otázky k obhajobě: 

1. V kapitole o motivaci jste zmínil jen stručně teorii hierarchie potřeb. Můžete jmenovat alespoň 

jednoho známého autora takové teorie?  

2. Dokážete předvést zadání úkolu podle metody SMART (s.15), konkrétně na zadání úkolu 

skupině tří lidí postavit stan?  Předveďte, prosím. 

3. O jaké možné další aktivity byste příště program obohatil?  

 

4. Práce je doporučena k obhajobě. 
 

Práce svým rozsahem i obsahem splňuje nároky, kladené na bakalářskou práci. Doporučuji ji 
k obhajobě. 

 
Navržený klasifikační stupeň:  S ohledem na průběh obhajoby:  dobře  

 

 
Prohlašuji, že nejsem v rodinném či jiném soukromém vztahu k autorovi BP. 

 
 

V Praze dne: 6. 9. 2012                                  

                                                                          ………………………………………………………… 
                                                                                  PhDr. Vladimír Janák, CSc., FTVS UK 

                                                                                                            

   
 


