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Typ posudku („kliknutím“ zakřížkujte platnou variantu)   

Posudek vedoucí(ho) práce      Posudek oponenta/ky   

 

Autor(ka) práce 

Příjmení a jméno: Kvasničková Anna  

Název práce: Úskalí komunikace v mezinárodní firmě 

Autor(ka) posudku 

     Příjmení a jméno: Wolák Radim 

Pracoviště: KSM IKSŽ FSV UK 

 

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) 

Bohužel jsem měl k dispozici jen elektronickou verzi práce, kde nejsou teze vloženy, tedy nemohu vztah 

výsledného textu k nim relevantně posoudit. Autorka sama však v práci konstatuje, že se od tezí odchýlila 

následkem nečekaného odstoupení původně plánované firmy od výzkumu a jejího nahrazení jinou společností. 

V úvodu práce si autorka stanovuje cíl "zanalyzovat interní komunikaci v mezikulturním prostředí zahraniční 

firmy a na základě výsledků dotazníkového šetření a polostrukturovaného rozhovoru navrhnout zlepšení stávající 

komunikace" a navrnout, "jak může mezinárodní společnost zlepšit interní komunikaci". Dle mého soudu tento 

cíl za pomoci daných metod naplňuje. 

 

2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 

Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (výborné – velmi dobré – dobré – dostatečné – nedostatečné) 

  Hodnocení známkou 

2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu 2 

2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji 2 

2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu 2 

2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli 1 

2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 1 

 

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

Seznam použité literatury není příliš rozsáhlý, autorka ale využívá naše i zahraniční tituly zabývající se 

problematikou firemní komunikace, v částech věnovaných teorii komunikace se mohla místo o učebnicové texty 

více opírat o původní studie. Výzkum je realizován kvalitně, autorka přehledně a logicky vysvětluje své kroky, 

zvolené metody výborně ovládá. Práce je zajímavým příspěvkem ke studiu komunikačních procesů v rámci 

organizací.  

 

3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 

Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (výborné – velmi dobré – dobré – dostatečné – nedostatečné) 

  Hodnocení známkou 

3.1 Logičnost struktury práce, podloženost závěrů  2 

3.2 Zvládnutí terminologie oboru 2 



3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu 2 

3.4 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

bez udání zdroje, hodnoťte stupněm 5. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáže 

vydávané autorem neoprávněně za vlastní zjištění, nedoporučte práci 

k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby 

s autorem/kou bylo zahájeno disciplinární řízení.)  

1 

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

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5) 

2 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 2 

 

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

Výklad je veden logicky, oceňuji zejména zobecňující shrnutí na konci jednotlivých podkapitol analytické části, 

autorka ale mohla důsledněji rozvést celkové závěry. Po formální stránce je práce v pořádku.  

 

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

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

Práce Anny Kvasničkové upozorňuje na klíčovou roli interní komunikace v chodu organizace a pojmenovává 

některá úskalí, s nimiž se potýkají současné společnosti v praxi. Jako takovu ji považuji za zajímavý příspěvek ke 

zkoumání této problematiky. Text je pečlivě formálně upraven, po obsahové stránce by zasloužil větší důraz na 

interpretaci získaných poznatků. Práce vyhovuje nárokům kladeným na magisterskou diplomovou práci, 

doporučuji ji k obhajobě a navrhuji ji hodnotit jako velmi dobrou. 

 

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

5.1 Dle některých současných analýz začíná být ve společnosti patrný počínající odklon od využívání 

elektronické komunikace. Mohla byste na základě vašich zjištění tento trend potvrdit? 

5.2       

5.3       

5.4       

 

 

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  

  

výborně  –  velmi dobře  –  dobře  –  nedoporučuji k obhajobě  
 

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 

      

 

 

Datum: ………………………                                                                Podpis: ………………………………..  

 

 

Hotový posudek vytiskněte, podepište, odevzdejte ve dvou kopiích a zašlete elektronicky na adresu katedry! 

 


