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Slovní hodnocení celkové úrovně a přínosu práce: 

Autor se v bakalářské práci zabývá problematikou kooperace v týmech a procesy probíhajícími 

uvnitř týmu, které mohou významným způsobem ovlivňovat řízení organizace a organizační kulturu. 

V teoretické části jsou definovány pojmy kooperace, tým a skupina v kontextu pracovního prostředí, 

autor seznamuje s koncepcí synergie, synergickým efektem, projevujícím se při skupinové práci a 

s podmínkami, stojícími za jeho působením. Zabývá se faktory, ovlivňujícími efektivitu kooperace, 

popisuje procesy sebeuvědomění, zvládání konfliktů, vysvětluje týmové role a jejich přínos pro 

skupinovou dynamiku. Další část je věnována metodám zlepšování práce v týmu, autor popisuje 

teambulding nebo koučink jako nástroje rozvíjení zaměstnanců. Vymezen je rozdíl mezi týmem a 

pracovní skupinou a autor neopomíjí negativní jevy, které se ve skupině mohou projevit, jako je 

groupthink nebo ponorková nemoc. Teoretické poznatky, získané studiem literatury, autor doplňuje o 

vlastní komentáře. V teoretické části propojuje oblasti sociální psychologie a řízení lidských zdrojů, 

které vhodně kombinuje díky volbě odborné literatury. 

V praktické části autor analyzuje míru kooperace v odděleních vybraného podniku a srovnává, které 

oddělení vykazuje nejnižší míru kooperace. Pro naplnění cíle si stanovuje výzkumné otázky, 

zaměřené na určení momentální míry kooperace u jednotlivých oddělení a identifikaci oddělení, 

které díky soudržnosti zaměstnanců pracuje nejefektivněji. Výzkum provádí pomocí vlastních 

dotazníků, které vyplnilo 35 respondentů. Autor výstupy představuje pomocí přehledových tabulek 

pro zkoumaná oddělení, doplňuje je grafy a vysvětleními jednotlivých zjištění. Následně jsou 

zodpovězeny výzkumné otázky, u obou autor kromě odpovědí nabízí i vysvětlení výsledků a uvažuje 

nad proměnnými, které je mohly ovlivnit. Na základě zjištění nabízí návrhy na zlepšení, například ve 

formě zážitkového učení zaměstnanců. Celá práce je zakončena shrnutím významných zjištění.  

Vzhledem k nízkému počtu respondentů v jednotlivých odděleních a jejich nevyrovnanému počtu je 

otázkou míra zobecnitelnosti závěrů a platnost autorova vyjádření o jednoznačném potvrzení 

výzkumných předpokladů. K tomu se autor vyjadřuje krátce pouze v Závěru práce. Přes zmíněné 

výhrady má práce nesporné kvality a poukazuje na autorovu schopnost práce s odbornou literaturou, 

analytického myšlení a převádění teoretických poznatků i výzkumných zjištění do praxe. Celkově 

práce dosahuje vysoké úrovně a lze ji doporučit k obhajobě. 
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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: 

Autor uvádí, že výsledky mohou být zkresleny a míra kooperace jednotlivých oddělení může být ve 

skutečnosti jiná. Napadá autora vhodný způsob, jak dále výsledky ověřit? Například jakou 

výzkumnou metodou nebo postupem? Jak jinak by mohl sledovat míru kooperace? 
 

Práce byla zkontrolována na plagiátorství v databázi Theses.cz i na základě jiných zdrojů:  

         ANO 

 
Doporučení práce k obhajobě:    ANO  
 

 

 

Datum:      Podpis:   


