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Slovní hodnocení celkové úrovně a přínosu práce: 

Autor se pokusil analyzovat způsob řízení a vedení lidí ve vybraných útvarech podniku ADFORS 

SAINT-GOBAIN. V teoretické části rozpracovává spíše formou rešerší teoretická východiska 

managementu; některé pasáže jsou tam vloženy trochu nelogicky („Získávání a výběr manažera“; 

,„Koučování“ – je popsán spíš způsob rozvoje samotného manažera, než metoda koučinku jako způsob 

práce s podřízenými).  

Přínosem práce je dobře sestavený dotazník, který umožňuje podívat se na stejnou problematiku očima 

manažera i jeho podřízených. Vcelku adekvátně jsou zpracovány výsledky dotazníkového šetření. Chybí 

však porovnání výsledků se zásadami, hodnotami, principy chování a jednání firmy, vymezenými v  

kapitole 4.1.4 a doporučení jsou příliš obecná, obtížně uchopitelná pro ty, kterých se týkají. U 

grafického zpracování není jasné, jestli se týká pouze šetřeného vzorku (tj. např. pouhých 5 

manažerů) nebo celé firmy.  
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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. Která ze základních manažerských činností převažuje u vrcholového manažera a která u 

manažera v první linii?  

2. Vysvětlete pojem „situační vedení“ 
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