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Téma předložené bakalářské práce je pozoruhodnou součástí aktuálních trendů v řízení lidí. 

Mimo aktuálnost je jeho další výhodou to, že není poznamenáno určitou „inflací“, jež by 

vycházela z všeobecného přijetí jistého náhledu na téma, automaticky zajišťujícího 

spolehlivou (a tedy předvídatelnou) cestu jeho zpracování. Zkoumání virtuálních týmů ještě 

nepřineslo jednoznačnou konceptualizaci problému a zvláště s ohledem na stav diskuse 

v českém prostředí je třeba pro zdárný rozbor fenoménu virtuálních týmů prokázat nemalý 

stupeň samostatnosti a tvořivosti. Jmenované vlastnosti jsou bezesporu charakteristické i pro 

předloženou práci. Ta se současně vyznačuje věcností, promyšlenou strukturou a relativně 

pečlivým provedením (z hlediska formální stránky je možné najít několik drobných 

nedostatků). 

Hlavní část práce se skládá ze tří kapitol, které na sebe dobře navazují. Po precizním 

představení klíčových pojmů následuje část věnovaná obecnějším rysům a problémům 

virtuálních týmů, na tu pak navazuje přiblížení specifičtějších problémů, jež těsně souvisejí 

s otázkou aplikace virtuálních týmů ve firemní praxi (multikulturnost týmů a zvládání 

konfliktů). 

Práce je psána převážně na obecné úrovni. Pozornost se jen málo zaměřuje na rozdíly mezi 

různými prostředími, v nichž virtuální týmy vznikají (např. oblast vědy a výzkumu versus 

komerční sektor, na nějž se práce koncentruje). Kladu si také otázku, zda autor zvažoval 

zapojení zmínek o konkrétních případech z praxe. Pokud ano, proč si na ni odpověděl 

negativně? Za ne zcela ideální považuji používání 1. osoby plurálu místo toho, aby o sobě 

autor psal v singuláru (např. s. 19).  

V práci nenacházím žádná tvrzení zasluhující si zásadnější polemiku. Za diskutabilní považuji 

jistý (implicitní) technologický determinismus přítomný v Úvodu práce (globalizace jako 

důsledek rozvoje technologií). 

Rád bych vysoko vyzdvihl počet a úroveň zdrojů použitých v práci. Ocenění si zaslouží 

množství zahraniční literatury, práce s prameny je zcela korektní. Charakteristiky části zdrojů, 

které jsou přístupné také on-line, by mohly být doplněny o datum, kdy byly příslušné stránky 

navštíveny, resp. stáhnuty.  

 

 

 



Celkově práci hodnotím jako nadprůměrnou a rád ji doporučuji k obhajobě. 
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