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Hodnocení práce: 

Práce délkou přesahuje doporučenou délku.  

Výsledky v abstraktu nejsou správně. Klíčová slova také nejsou vhodně zvolena. 

Práce má velmi nerovnoměrné složení. 

Úvod je moc krátký. 

Také teoretická část je příliš krátká. Mohla by mnohem více do detailu rozebírat danou tématiku. 

Některé zdroje jsou uváděny v špatně (viz níže). 

Autor někdy doslova či někdy téměř doslova cituje jiné závěrečné práce, aniž by použil uvozovek či 
alespoň odkazu (více viz níže). 

Občas v práci chybí odkazy na některé informace, které jsou jistě převzaté (například na složení PESTLE 
analýzy na s. 22-23). I zde se může jednat o přímou citaci. 

Metodologie neuvádí, jak dané metody byly použity. Metody jsou potom ještě jednou zbytečně částečně 
popisovány analytické části.  

Pokud se autor snažil o případovou studii, pak to měl uvést v metodologii a zpracovat mnohem lépe. 

Mnoho údajů není aktualizováno k letošnímu roku. Tento fakt by šel v mnoha případech prominout, ale 
například u vývoje kurzu Kč a jeho předpovědí se jedná o chybu. 

Analýzy jsou nekvalitně provedeny, některé argumenty mají nejasné využití pro práci. Více viz níže. Až 
v části 8 (Diskuse) se čtenář dovídá o přínosu těchto analýz a jejich možném využití. 



Tabulky, grafy a obrázky v textu i v přílohách jsou většinou bez uvedení zdrojů. 

Číslování zdrojů nepokračuje mezi oddíly, jak by mělo. Je to matoucí. 

Naprostá většina zdrojů je pomocných, ale dobrých zdrojů je tam patrně dostatek. Některé zdroje jsou i 
zbytečné, neboť jsou mimo téma, což ovšem vyplývá ze špatného provedení analýz. 

V přílohách nejsou odkazy na zdroje informací. 

Autor používá hodně zkratek, které nevysvětluje (např. na s. 52) a ani nemá seznam zkratek. 

Připomínky: 

Již v názvu jsou špatně velká a malá písmena. Podobné chyby se objevují i v práci. 

Student překvapivě neděkuje svému vedoucímu, ale třetí osobě.  

Již v úvodu jsou informace bez odkazů a konstatování bez řádného argumentování.  

Na s. 12 je v jednom odstavci přílišné použití ukazovacího zájmeno tento a těchto. 

Začátek části 3.1 (s. 12-13) je zbytečný a nelze ho pro práci využít. 

Odkaz Journal of Applied Psychology (2002) (na s. 13 i jinde, včetně seznamu zdrojů) je špatně. Autor 
vychází ze zdroje, který by měl být uvedený jinak. 

Druhý odkaz Moxon na s. 15 je špatně.  

V odkazech používá autor zjednodušení (např. jen „Grasseová“).  

Na konci s. 16 je věta, která nemá podmět ani sloveso. 

Text na s. 16 je z přímo převzatý z jiného zdroje (diplomové práce J. Doubravové, UP Olomouc, 2010, s. 
35): „Myšlenka jakéhosi týmu se vynořila počátkem třicátých let dvacátého století s dnes již velice 
známými Hawthorne Studies. Řadou výzkumných aktivit se sledovalo, co se stane se skupinou 
pracovníků, která čelí různým podmínkám. Po několika analýzách se zjistilo, že nejvýznamnějšími faktory 
byly - pocit skupinové identity, pocit sociální podpory a koheze, které vznikly vzrůstající interakcí 
pracovníků.58 

Koncept týmů a teambuildingu však směřuje do šedesátých let se základy managementu. Původně byl 
teambuilding vytvořen pro zlepšení interpersonálních vztahů a sociálních interakcí. A jelikož se 
teambuilding vyvinul ze skupinové dynamiky, ze sociální psychologie a T-groups, velký důraz se 
pochopitelně kladl na budování vztahů, harmonii a skupinovou kohezi. Když se teambuildingu dostálo 
větší popularity v organizacích, jeho zaměření se přesunulo na úspěšné výsledky, dosahování cílů a 
splnění úkolů. Dnes teambuilding zahrnuje oba aspekty výkonu: jak týmové plnění požadované práce, 
tak i sounáležitost členů týmu.59  

Management v organizacích po celém světě přetváří tradiční pracovní struktury na organizaci fungujících 
týmů, neboť se zjistilo, že týmy nabízejí daleko více výhod než tradiční cesty organizace pracovního 
úsilí. Ačkoli se koncept teambuildingu v průběhu let změnil, potřeba komplexní metody zajišťující 
týmovou efektivitu stále stoupá.60“ (převzato ze zmiňované DP). Jedná se o přímou citaci jednoho 
z zdrojů uváděných v seznamu zdrojů, ovšem bez odkazu a uvozovek.  

Třetí odstavec („autoři kolem Kleina“) na s. 18 má na začátku informaci bez odkazu.  

U informací o výzkumu na s. 19 chybí odkaz.  

V práci se vyskytují i překlepy a gramatické chyby, například „model pěti sil znázorňuje všechny základní 
složky odvětvové struktury, které mohou být v daném odvětví hnací silu konkurence.“ (s. 25) 

Text „Rivalita v odvětví se zvyšuje, pokud dané odvětví stagnuje nebo se zmenšuje. Podniky tak mohou 
získat vyšší podíl na trhu jedině na úkor konkurentů. Dalším faktorem, působícím na rivalitu v odvětví 
jsou fixní náklady, velký zájem konkurentů setrvat na trhu, jejich vysoký počet a malé rozdíly mezi jejich 
produkty“ (s. 26) je z velké části přímou citací a tudíž tam měly být uvozovky. Jiné závěrečné práce 
tento text připisují Grasseové, autor Porterovi. 

V podstatě to samé lze říci o textu na následující straně „Odvětví je neatraktivní v případě, že existuje 
reálná nebo potenciální hrozba zastupitelnosti výrobků. Substituty limitují potenciální ceny a zisk na 
trhu. Podnik se pak musí zaměřit na sledování vývoje cen u substitutů.“ Stejně je tomu u „dodavatelské 
firmy mohou zvyšovat ceny či snižovat kvalitu a kvantitu dodávek“ na následující straně. 

Na s. 27 je opět špatně vytvořená věta („To závisí…“).  



PESTLE analýza je nesystematická, není jasný sled argumentů a jejich využití. Argumentace je špatná, 
argumenty nejsou vysvětleny a rozvinuty. Přesto je analýza příliš dlouhá, a to hlavně z důvodu 
zbytečných informací (např. na s. 40 o sazbách ČNB nebo na s. 37 o Sýrii a KLDR). 

Další odkazy jsou špatně (např. ve třetím a následujících odstavcích na s. 37).  

Například odrážky na s. 38 jsou alespoň částečně přímou citací, bez uvozovek. Stejně je tomu tak na s. 
47, 54, 57. 

Věta „Již ze zprávy Evropské komise, kterou je možné nalézt na webu Evropské Komise (2013)“ (s. 45) 
je zbytečně krkolomná a dlouhá. Navíc se jedná o odkaz na zdroj, který není uvedený v seznamu zdrojů. 

Na s. 46 špatně velká písmena v názvu ČSÚ (dvakrát). Stejná chyba se opakuje i jinde (např. na s. 48). 

Také odrážky na s. 46 jsou bez uvozovek, ač se jistě jedná o přímou citaci. Ani tento zdroj není 
v seznamu zdrojů. 

Zdroje 6, 15, 25, 60 z Elektronických zdrojů jsou citovány špatně. Podobně i tištěné zdroje 6 a 16. 
možná i jiné. 

Na s. 52 je údaj o Rakousku bez odkazu.  

Údaje týkající se nezaměstnanosti (50-51) a EU (přesněji EU 27, 52-53) nejsou aktualizované.  

PESTLE analýza nemá shrnutí a závěry, její přínos je tedy nejasný.  

Na s. 58 a 59 velmi pravděpodobně chybí odkazy.  

Porterův model má občas argumenty, které jsou špatně podložené odkazy a málo vysvětlené či 
rozvedené. Např. na s. 60 se autor odvolává na odborníky, aniž by uváděl svůj zdroj. Podobně na s. 62 
zmiňuje nabídku agentury Mertel Events, aniž by uváděl zdroj.  

Stejně tak kritéria pro výběr agentur jsou založena i na konzultaci s odborníky, aniž by o nějaké takové 
konzultaci byl záznam v příloze či odkaz. Celá část 5.3 o výběru agentur postrádá odkazy i na jasné 
externí informace týkající se například formy firem či obratu. Výběr agentur by mohl být lépe vysvětlen. 

Celá SWOT analýza vybraných agentur je špatně provedená, není jasné, odkud autor vychází, jak přišel 
na své argumenty, ani k čemu mu slouží – nemá z ní shrnutí, vyvození závěrů ani doporučení. Navíc tato 
část obsahuje externí informace bez odkazů. Chybí i odkazy pod maticemi a tabulkami – patrně se jedná 
o vlastní tvorbu, ale i to by tam mělo být napsané.  

Syntetická část – fiktivní agentura – má nejasnou argumentaci, zbytečné informace. Není například 
jasný výběr partnerů, roku založení firmy a dalších informací. Její SWOT analýza není na ničem 
postavená a její využití není jasné. Stejně tak shrnutí na s. 82-3 není podloženo argumenty či odkazy na 
předchozí text, je tedy nejasné.  

Stejně tak navrhovaná opatření (část 7) nemají jasnou argumentaci ani odkazy na předchozí text, není 
tedy jasné, z čeho autor vychází. I zde chybí odkazy na externí informace, například o hrách a jejich 
oblíbenosti. 

Otázky k obhajobě: 
Jakou roli má fakt, že ČR má přebytek obchodní bilance na trh teambuildingových služeb (s. 41)?  

Na s. 49 máte citaci o relativní chudobě v ČR a dva grafy týkající se struktury příjmů v ČR, přičemž 
následuje vyvození, že „situace pro podnikání v Česku je momentálně příznivá“. Můžete vysvětlit vliv 
citace a grafů na tento závěr? 

Práce je doporučena k obhajobě. 
 
Navržený klasifikační stupeň:  Dobře – nevyhověl 
 
Prohlašuji, že nejsem v rodinném či jiném soukromém vztahu k diplomantovi. 
 
V Praze dne 8.5 2014      Podpis 
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        Jan Procházka 
 


