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Slovní hodnocení celkové úrovně a přínosu práce:
Studentka se snažila analyzovat stávající systém komunikace ve vybrané firmě a vyvodit návrh opatření
na zlepšení systému a odstranění zjištěných nedostatků.
Vymezený cíl práce je možné považovat za splněný. Provedená analýza je srozumitelná. Studentka
prokázala schopnost zpracovat teoretická východiska, realizovat empirické šetření, posuzovat zjištěné
skutečností, vyvozování dílčí závěry a formulovat určitá doporučení.
Práce splňuje stanovené požadavky na jazykovou a terminologickou úroveň, logickou stavbu a členění,
formální úpravu a náležitosti i práci s informačními zdroji a citování. Výsledky práce mohou být
využitelné v praxi.
Práci doporučuji k obhajobě s hodnocením „výborně“.
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Celkové hodnocení BP
(HODNOCENÍ VYZNAČTE „X“
V PŘÍSLUŠNÉM POLÍČKU)
Jazyková úroveň (pravopis,
stylistika, práce s odborným
jazykem)
Práce s odbornou literaturou a
prameny (citace, parafráze,
dodržení normy ČSN ISO 690,
teoretické zázemí autora)
Úroveň formálního zpracování
(členění práce, průvodní a
poznámkový aparát, přílohy, grafika
atd.)
Adekvátnost využitých metod práce
Splnění cílů práce
Vyváženost teoretické a praktické
části, vzájemná návaznost
jednotlivých kapitol a subkapitol
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Otázky a náměty k diskuzi při obhajobě:
1) Jak v současné době hodnotíte význam komunikace tváří v tvář bez použití rozmanitých
informačních a komunikačních technologií?
2) Co lidem v organizaci brání, aby efektivně komunikovali a aktivně využívali dostupné
komunikační prostředky?
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