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1. Obsah a struktura práce
Autorka zpracovala téma korespondující s odborným zaměřením katedry. Za cíl práce si 

stanovila „... odpovědět na otázku, jakou specifickou úlohu má liniový vedoucí pracovník 
v systému interní komunikace.“ (s. 6) Cílem empirického šetření, které autorka v rámci řešení 
diplomového úkolu provedla, pak bylo „... zjistit, zda vedoucí linioví pracovníci naplňují svou 
úlohu v systému formální interní komunikace, kterou od nich podřízení očekávají.“ (s. 59)

Text má logické a opodstatněné členění na jednotlivé kapitoly a jejich části, autorka 
postupuje od výkladu obecných a základních pojmů spojených s problematikou komunikace a 
přibližuje její specifické podoby v podmínkách pracovní organizace. Dále se zabývá úlohou 
vedoucího pracovníka v organizaci, jeho funkcí a rolí, a potom konkrétně postavením liniového 
vedoucího v organizační struktuře, zvláště pak s ohledem na jeho roli v některých vybraných
formách interní formální komunikace (jako např. porady, celofiremní setkání, telekonference). O 
uskutečněném empirickém šetření referuje přehledně, utříděně, jak o jeho zaměření, přípravě a 
realizaci včetně způsobu výběru respondentů, tak o informacích a poznatcích, které přineslo.

Přílohy jsou nebývale objemné, téměř stostránkový text rozšiřují o dalších cca 50 %. 
Rozsah textu tedy zřetelně překračuje stanovené požadavky a ohledně příloh si nejsem jist, zda 
méně někdy nebývá více. Nemyslím, že je nezbytné přikládat doslovné přepisy provedených 
rozhovorů, ilustraci by dostatečně zprostředkoval jejich scénář (viz Příloha B) s poznámkou, že 
data jsou uložena v archivu autorky. Totéž platí i pro detailní uvedení výsledků dotazníkového 
šetření (Příloha D), které by asi stačilo podrobněji okomentovat v textu a zde hlavně uvést maketu
dotazníku, tu naopak dosti postrádám. Informace je tu navíc zbytečně redundantní, jde o data tak 
jednoduchá, že postačí buď čísla, nebo obrázky (i když obojí je velmi hezky graficky provedeno, a
také pozor, u volných otázek údaje někdy poněkud matoucí!).

2. Odborná úroveň
Jsem názoru, že jak cíle, tak navrhované postupy jejich dosažení byly formulovány 

smysluplně a deklarované cíle byly taktéž adekvátním způsobem naplněny. Autorka při svém 
postupu vhodně navazovala na dosavadní stav poznání řešené problematiky. Porovnáváním řady 
relevantních pramenů vyjasnila specifickou úlohu vedoucího liniového pracovníka v systému řídicí 
struktury organizace.

Na základě empirických údajů získaných polostrukturovanými rozhovory s liniovými 
pracovníky (8 osob) a prostřednictvím dotazníku distribuovaného v elektronické podobě jejich 
podřízeným (59 respondentů) identifikovala aktuální podobu některých aspektů interní formální 
komunikace v šetřené firmě včetně názorů na její klady i dosavadní rezervy.

V naplnění obou těchto cílů spatřuji autorčin zřetelný přínos. Vyhodnocení rozhovorů 
(4.3.2) a shrnutí získaných údajů (4.4) řadím k nejzajímavějším sekvencím textu. Závěr, volně 
propojující názory odborníků na šetřenou problematiku s poznatky vyplývajícími z šetření, bych si 
představoval delší a právě v tomto aspektu výraznější, nicméně dobře shrnuje výsledky řešení 
diplomového úkolu. Nepřináší převratné poznatky, ale jejich hodnota a přínos spočívají v tom, že 
k nim autorka doputovala vlastními silami a seriózním způsobem. Trochu mě mrzí, že v případě
dat z dotazníku zůstalo jen u prvoplánové, mechanické deskripce převážně dichotomických 



odpovědí, přestože počet respondentů by již umožňoval hledat určité diference v jejich postojích
(např. z hlediska věku, délky zaměstnání apod.), které by dodaly výpovědi větší plasticitu.

Nakonec musím autorce poradit, že u souborů zřetelně menších než 100 objektů, je 
vyjadřování v procentech vhodné spíše minimalizovat a raději užívat názornější pojmenování částí 
(např. dvě pětiny, více jak polovina, devět desetin apod.). A u filtračních otázek, kde potom 
odpovídá např. 4–6 respondentů, je užití relativních četností už spíše komické a působí poněkud 
naivně nebo bezmyšlenkovitě.

3. Práce s literaturou
Soupis bibliografických citací zahrnuje na 40 položek tištěných i elektronických pramenů, 

českých a cizojazyčných, přičemž podoby citací odpovídají normě. Pouze bych poznamenal, že 
její novější kodifikace preferuje psát v inverzní podobě pouze prvního spoluautora a další již 
standardně (např. HARTL, Pavel, Helena HARTLOVÁ). U Řezáče vypadlo jinak všude pečlivě
uváděné vydání a konečně u Velkého sociologického slovníku bych nejspíš psal kol. a., nebo i bez
toho (sám jsem tu kdysi uváděl trojici Maříková, Petrusek Vodáková, což je, uznávám, také 
trochu nepřesné).

Odkazy v textu stejně jako bibliografické citace odpovídají požadavkům normy, autorka je 
s příkladnou důsledností uvádí včetně lokace nejen u citátů, ale správně i u parafrází. Výhrady 
mám pouze u citací tzv. z druhé ruky, kde se v odkazech zbytečně objevuje částice In (např. s. 22, 
2. ř. zd.; s. 40, 16. ř. zd.; s. 54, 4. ř. zd.; s. 62, 12. ř. sh.), kterou norma užívá k jinému účelu (tj. u 
bibliografické citace příspěvku do sborníku). U dlouhých názvů pramenů bez autora stačí 
v závorce odkazu uvést první 1–3 slova názvu a trojtečku, netřeba jej vypisovat celý (s. 58, 7. ř. 
zd.).

Co se samotné práce s literaturou týče, autorka přesvědčivě prokázala svůj přehled o 
relevantní a aktuální bibliografii, i to, že s vybranými a nastudovanými prameny umí tvůrčím 
způsobem nakládat.

4. Grafické zpracování
Předkládaná práce se vyznačuje úhlednou a promyšlenou grafickou úpravou, je přehledná 

a vzdor jejímu nadstandardnímu objemu se v ní čtenář dokáže dobře orientovat. Nevím, zda je pro 
lepší přehlednost nutné, aby části podkapitol musely být v obsahu uváděny kurzívou, když v textu 
samotném tomu tak není, ale to je detail. Naopak velmi kvituji užití kurzívy při analýzách údajů
získaných z polostrukturovaných rozhovorů a dotazníků, kdy od shrnujícího textu výborně 
odlišuje konkrétní, oživující výroky-citáty respondentů.

5. Jazyková úroveň
Text je pojednán zvládnutým jazykem, výklad je přehledný, srozumitelný, autorka se 

nevyhýbá košatějším souvětím. Disponuje jistou formulační obratností, která by však v některých 
pasážích potřebovala důslednější stylistickou korekturu (třeba zmírnit výskyt slovesného tvaru 
„může“). Obrat „celá řada“ (s. 37, 6. ř. sh.) je pohodlnou a prázdnou floskulí, v odborném textu 
bych také preferoval obrat „zda“ před „jestli“ (s. 51, 8. ř. sh.; s. 66, 2. ř. zd.), neformální struktury
vznikají spíše spontánně než „nahodile“ (s. 24, 12. ř. zd.). Zůstaneme-li u odborné terminologie, 
tak část 4.2 bych nazval spíše Techniky/Způsoby sběru dat, 4.4 raději Shrnutí než Zhodnocení. A 
ještě k Příloze D: Ve 2. sloupci tabulek jsou nikoli Odpovědi, ale AČ (absolutní četnosti) a ve 3. 
žádné Podíly, nýbrž RČ (relativní četnosti), potažmo procenta.

Text, který dal tolik práce, neboť za mnoha jeho pasážemi se skrývá mnoho úsilí (jako při 
každém empirickém šetření), by si určitě zasloužil přísnější korekturu gramatickou. Zvláště 
interpunkce není autorčinou doménou a někdy komplikuje uchopení textu (tedy komuniké, 
adekvátně k tématu řečeno). Při běžném, nekorektorském čtení jsem čárky spíše postrádal (např. 
s. 37, 8.–9. ř. sh.; s. 46, 7. ř. sh.; s. 50, 14. ř. zd.; s. 51, 7. ř. sh.; s. 52, 11. ř. sh.; s. 61, 1. ř. sh.), 



ale i přebývala (s. 67, 13. ř. zd.). Někde jsou drobné překlepy, kterých se však nikdy nevyvaruje 
žádný text (s. 15, 3. ř. sh.: závorka poskočila; s. 35, 5. ř. sh.: slilo se jméno autorky; s. 40, 11. ř. 
zd.: jiné písmenko; s. 47, 8. ř. zd.: záměna ý/í; s. 51, 13. ř. zd.: osoby, které; s. 51, 6. ř. zd.: 
vyvarovat se koho čeho; s. 58, 3. ř. zd.: vypadla předložka?). Slovo „neboli“ se zásadně píše bez 
spojovníku (s. 37, 10. ř. sh.; s. 59, 8. ř. zd.).

6. Podněty k rozpravě
Mohla by autorka přiblížit průzkum spokojenosti zaměstnanců realizovaný ve firmě roku 

2012? A jen pro zajímavost – je známo, kdo je autorem názvu telekonferencí Na slovíčko?

7. Závěrečné hodnocení práce
Jsem názoru, že odevzdaná práce splnila stanovené cíle a taktéž v dalších parametrech 

zcela vyhovuje požadavkům na druh těchto prací kladeným, takže ji doporučuji k obhajobě.
Výše zmíněné drobné výhrady a připomínky mě vede k tomu, že se přikláním ke klasifikaci velmi 
dobře.
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