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Slovní hodnocení celkové úrovně a přínosu práce: 

 

Ve své bakalářské práci se autorka věnuje podnikové komunikaci, a to zejména jejích elektronických 
variant. V teoretické části nastiňuje problematiku korporátní praxe v komunikace, definuje termíny a 
charakterizuje formy, kterými se bude zabývat část následující. V té poté navazuje představením 
zkoumané firmy a její stávající systém komunikace, se zvláštním důrazem na spokojenost zaměstnanců 
s ním. 
 
Cíle práce a vymezení zkoumaného problému jsou taktéž provedeny velmi dobře. Výzkumné šetření je 
zpracováno detailně a analýza výsledků je pečlivá. Navrhovaná řešení jsou promyšlená a velice rozsáhlá. 
Z čistě praktického hlediska by byl ve firmě dané velikosti pro implementaci třeba rozsáhlý zásah do 
stávající komunikační struktury, nicméně toto neubírá na hodnotě a kvalitě navrhovaných kroků. 
 
Teoretická část je důkladně podložena četnými zdroji, se kterými autorka pracuje na dobré úrovni. 
Stylistická úroveň práce je velmi dobrá a autorce náleží pochvala za její samostatný a proaktivní přístup 
k jejímu zpracování, jakož i za dodržení všech zadaných termínů.  
 
Tato bakalářské práce splňuje zadání a požadavky na Masarykově ústavu vyšších studií ve všech bodech 
a navrhuji ji ohodnotit nejvyšším stupněm. 
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Celkové hodnocení BP 
(HODNOCENÍ VYZNAČTE „X“ 
V PŘÍSLUŠNÉM POLÍČKU) 

A B C D E F 

výborně velmi dobře dobře uspokojivě dostatečně nedostatečně 

Přístup autora k řešení zadané 
problematiky (iniciativa, 
samostatnost, komunikace 
s vedoucím práce, originalita) 

x      

Jazyková úroveň (pravopis, 
stylistika, práce s odborným 
jazykem) 

x      

Práce s odbornou literaturou a 
prameny (citace, parafráze, 
dodržení normy ČSN ISO 690, 
teoretické zázemí autora) 

x      

Úroveň formálního zpracování 
(členění práce, průvodní a 
poznámkový aparát, přílohy, grafika 
atd.) 

x      

Adekvátnost využitých metod práce x      
Splnění cílů práce x      
Vyváženost teoretické a praktické 
části, vzájemná návaznost 
jednotlivých kapitol a subkapitol 

x      

Odborný přínos práce  x     

Využitelnost práce v praxi  x     

Prezentace závěrů x      
Navrhovaná výsledná 
klasifikace BP x      

 
Otázky a náměty k diskuzi při obhajobě: 

 
 

1. Pokud byste měla ze svých doporučení pro každou ze skupin, které jste si v práci definovala, 
vybrat jen jednu změnu z Vámi navrhovaných řešení, která by podle Vás mohla mít sama o sobě 
pro firmu přínos, která by to byla? 
 

2. Narazila jste ve svém zkoumání dané oblasti na souvislost mezi vývojem podnikových 
komunikačních metod a rozšířením flexibilních pracovních úvazků, ať již časových nebo 
lokalizovaných (sdílení pracovních míst, pravidelná práce z domova, distribuované týmy apod.)? 
Kam byste odhadla, že tyto trendy firemní komunikaci dále povedou? 
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