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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Komunikační strategie stážového programu ve firmě IBM 
Jméno autora: Bc. Aneta Klímová 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: Katedra managementu 
Vedoucí práce: Ing. Barbora Joudalová, MBA 
Pracoviště vedoucího práce: Katedra managementu 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Vložte komentář.  
Dle vybraného tématu diplomantka samostatně navrhla zadání, které odpovídá náročnosti pro diplomovou práci. 

 

Splnění zadání splněno 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 

Vložte komentář. 
Předložená diplomová práce splnila cíl práce, diplomantka postupovala v souladu s teoretickými východisky. Pouze u 
předpokládaných metod práce diplomantka neprovedla PEST analýzu a individuální rozhovory, protože se v průběhu práce 
ukázalo, že jejich zařazení není nutné ke splnění cílů práce. Naopak byla do teoretické i praktické části zařazena SWOT 
analýza, která se ukázala jako vhodnější pro určení nové komunikační strategie. Vzhledem k tomu, že autorka používala 
speciální termíny, práci vhodně doplnila jejich slovníčkem. 

 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval a 
zda byl na konzultace dostatečně připraven. Posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce. 
Vložte komentář. 
Diplomantka aktivně pracovala na své diplomové práci, docházela na pravidelné konzultace, bez problémů dodržovala 
domluvené termíny. Na konzultace přicházela vždy připravena, iniciativně přicházela s dalšími podněty a návrhy, 
adekvátně reagovala na komentáře i dotazy. Je schopná samostatné tvůrčí práce. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Vložte komentář. 
Diplomantka vhodně propojila teoretickou i praktickou část, čerpala ze svých vlastních praktických zkušeností získaných v 
IBM. Ukázala tak, že umí získané teoretické znalosti vhodně aplikovat a vytvořit smysluplné návrhy, podle kterých se může 
firma řídit – výstupy její práce jsou aplikovatelné v praxi. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Vložte komentář. 
Práce svou úrovní odpovídá standardům pro diplomovou práci, je logicky členěna a vhodně používá odborný jazyk. 
K jazykové ani typografické stránce nemám výtky. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 



 

2/2 

 

POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte 
výběr pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně 
odlišeny od vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu 
s citačními zvyklostmi a normami. 
Vložte komentář. 
Diplomantka pracovala s cizími zdroji v teoretické části, kde v souladu s normou uváděla citace. Samostatně si vyhledávala 
vhodnou literaturu. Závěrečná práce byla zkontrolována na plagiátorství v databázi Theses.cz. 

 

Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
Vložte komentář (nepovinné hodnocení). 
Velmi pozitivně hodnotím, že výstupy diplomové práce jsou aplikovatelné v praxi a jsou předány firmě IBM k dalšímu 
využití. 

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
Na základě výše uvedeného hodnocení předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - 
výborně. 
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