
Posudek vedoucího práce

Purnochová, Lucie. Úloha liniových vedoucích pracovníků v systému interní komunikace 
v organizaci. Praha, 2014. 94 s., 59 s. příloh. Diplomová práce (Mgr.). Univerzita Karlova v 
Praze, Filozofická fakulta, Katedra andragogiky a personálního řízení. Vedoucí práce: Ing. 
Mgr. Stanislav Háša, Ph.D.

1. Obsah a struktura práce

Autorka se ve své diplomové práci zabývá tématem interní komunikace a jejího postavení 
v systému řízení organizace. Toto téma zkoumá v rámci činnosti liniových vedoucích a analyzuje 
jejich specifickou úlohu, kterou v interní komunikaci mají. Tu autorka vnímá jako propojovací článek 
mezi vnitřním a vnějším okolím organizace (horizontální pohled), současně však také jako 
propojovací článek mezi vrcholovým vedením organizace a zaměstnanci „nemanažery“ (vertikální 
pohled). V průsečíku těchto směrů stojí právě liniový vedoucí – z tohoto důvodu si autorka práce 
vybrala právě jeho, neboť správně vidí v jeho působení/komunikaci kritický předpoklad úspěšného 
fungování jakékoli organizace. 

Cílem práce je tak prozkoumat úlohu a roli liniových vedoucích v systému interní 
komunikace. Práce je velmi kvalitně a smysluplně vystavěna.  V teoretické části autorka postupuje od 
obecného ke konkrétnímu, tzn. nejprve se zabývá otázkou komunikace obecně, následně přechází 
k diskusi interní komunikace v organizaci, jejímu významu a rovněž formám. Následně se zabývá 
úlohou vedoucího zaměstnance v organizaci, a to relativně extenzivním způsobem, kdy se na základě 
literatury zabývá jak rolemi, tak funkcemi vedoucího zaměstnance. Po vystavění těchto dvou 
teoretických linií (interní komunikace a úloha vedoucího) je zajímavým způsobem syntetizuje a na 
konkrétních formách ukazuje možnosti jejich propojení. Pro účely praktické části pak vybírá a 
diskutuje tři nejvýznamnější formy, ve kterých vedoucí zaměstnanec hraje klíčovou úlohu.  

Cílem empirické části je ověřit teoretické závěry v praxi, analyzovat, jak jsou jednotlivé formy 
interní komunikace využívány, jak fungují a zda jsou přínosné a jak v jejich rámci fungují linioví 
vedoucí. Autorka využila dvě formy zkoumání, jednak dotazníkové šetření, které samostatně 
připravila pro tento účel, a zároveň realizovala rozhovory jak s vedením společnosti, tak samotnými 
liniovými vedoucími. V rozsáhlé části autorka analyzuje výsledky dotazníku a zabývá se zjištěními 
z rozhovorů a následně tato zjištění vzájemně propojuje, doplňuje i konfrontuje. Tato syntetická 
kapitola je velmi dobře uchopena, autorka se vymezuje a srovná se získanými teoretickými znalostmi 
a na základě toho vyvozuje dle mého názoru smysluplné a prakticky využitelné závěry. 

Text je přehledný, logicky uspořádaný a pochopitelný, přílohy odpovídají tématu, jsou 
skutečně základem pro syntézu v praktické části, autorka velmi dobře dokumentuje postup své práce, i 
získaná data, ze kterých následně vycházela. Všechny části práce na sebe odkazují, podpírají se a tvoří 
kompaktní celek. 

Lze konstatovat, že práce po obsahové i strukturální stránce plně odpovídá požadavkům na ní 
kladené.

2. Odborná úroveň

Předložená diplomová práce má vysokou odbornou úroveň, lze konstatovat, že autorka 
dostatečně pokryla zvolenou problematiku a prokázala schopnost zpracovat kvalitní vědeckou práci. 
Cíl práce je formulován smysluplně, rozhodně autorka vybrala velmi relevantní téma a v rámci něho 
dobře definovala problém, který následně zkoumá jak teoreticky, tak prakticky. Zvolené výzkumné 



metody odpovídají jak cíli práce, tak metodologickým požadavkům. Spojením interní komunikace a 
úlohy liniového vedoucího autora poukázala na velmi významný faktor řízení organizace, z toho 
pohledu je téma i cíl práce jedinečný a jak teoreticky, tak prakticky přínosný. 

3. Práce s literaturou

Při zpracování práce autorka využila dostupné zdroje, prostudovaná literatura je extenzivní a 
relevantní, autorka využila i relativně nové publikace a články, využívá i zahraniční literaturu. Způsob 
citování a využití literatury plně odpovídá etice vědecké práce a bibliografickým normám. 

4. Grafické zpracování

Diplomová práce je přehledná, graficky srozumitelná, logicky členěná a kapitoly jsou nazvány 
srozumitelně a výstižně, grafy a jejich interpretace v přílohách jsou přehledné a dobře propojeny 
s textem samotné práce. 

5. Jazyková úroveň

Autorka se vyjadřuje srozumitelné a k věci, práce je čtivá, bez jazykových chyb, s kvalitní 
jazykovou korekturou, jazyk je spisovný a gramaticky správný, autorka dobře formuluje, správně 
využívá odbornou terminologii. 

6. Podněty k rozpravě

 Jakým způsobem by v rámci činností personálního útvaru šlo podpořit liniové vedoucí 
v jejich úloze komunikovat?

 A jaký význam má pro praxi v diplomové práci zmiňované „vedení příkladem“ a jak toto 
lze rozvíjet a podpořit? 

7. Závěrečné hodnocení práce

Celkově lze konstatovat, že práce splňuje všechny podmínky na práci kladené, autorka
dostatečně prokázala schopnost vypracovat vědeckou práci. Práci doporučuji k obhajobě s 
hodnocením výborně.

V Praze 12. 6. 2014                                                                                  Mgr. Ing. Stanislav Háša, Ph.D.
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