
 

1/2 

 

POSUDEK OPONENTA  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Návrh a implementace pracovního hodnocení ve firmě CleverTech s. r. o. 
Jméno autora: Jana Poláčková 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: Oddělení manažerských studií 
Oponent práce: Ing. Libor Cupal 
Pracoviště oponenta práce: MUVS, Oddělení manažerských studií 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Analýza a implementace nového systému pracovního hodnocení obecně patří mezi náročnější oblasti. 

 

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. 

Považuji za splněné. 
 

Zvolený postup řešení správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

Vhodné metody k získání podkladů pro analýzu vzájemných vazeb, přesto bylo dále využitelné zahrnout do podkladových 
dat ještě způsob reportování postupu projektu/dílčího úkolu mezi zaměstnanci a týmovým manažerem, resp. na spojnici 
týmový manažer-projektový manažer-vedení/vedení projektu v rámci systému řízení projektů zkoumané organizace. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Odpovídající využití znalostí získaných studiem i teoretickou přípravou této závěrečné práce. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Přehledné a graficky čisté zpracování. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
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. 
Kvalitní práce s dostatečným počtem zdrojů, bezproblémová citace. 
 

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). 
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

 
Cílem této bakalářské práce je analýza stavu hodnocení pracovníků výzkumného ústavu. Cílem práce je zlepšit 
nebo nahradit současnou metodu hodnocení zaměstnanců a navrhnout příslušná opatření ke zlepšení v systému 
odměňování. Vymezený cíl práce považuji za splněný. 

V praktické části je zkoumána vědecká výzkumná společnost Albertov Research Center (ARC) v propojení se 
společností CleverTech s.r.o. V případě ARC jde o meziuniverzitní spolupráci Univerzity Karlovy a Českého 
Vysokého učení technického v Praze, firma CleverTech zajišťuje výzkumnému ústavu lepší propojení s trhem a 
pomáhá výzkumné základně s uváděním výstupů výzkumu na trh. Řešené projekty jsou financovány převážně 
z dotací a grantů. 

Na základě rozboru výsledků dotazníkového šetření provedeného mezi zaměstnanci a samostatně také mezi 
vedoucími pracovníky jsou v závěru práce stanoveny návrhy a doporučení, které by mohly přispět k zavedení 
systému pravidelného hodnocení výzkumných pracovníků s poskytnutím zpětné vazby.  

Jak uvádí autorka „Vedoucí pracovníci nemají na své zaměstnance čas. Navíc se pracovníci nezúčastňují žádných 
porad a mnohdy nevědí, že manažer má naplánovanou služební cestu. To je velmi demotivující, protože, když 
posléze musí řešit zadaný projekt a v rámci flexibilních pracovních režimů se nesetkávají pravidelně se svým 
nadřízeným, nemohou problémy vyřešit dle svých představ.“ Jak je uvedeno v závěru práce „Pracovníci jsou 
spokojeni s pracovními podmínkami i flexibilním režimem. Z průzkumu vyplývá, že za demotivační faktor lze 
považovat nedostatečnou komunikaci mezi nadřízenými a řadovými zaměstnanci, což má dopad i zpomalení jejich 
pracovních výkonů na zadaných projektech.“  

Autorka navrhuje „Doporučuji pořádat pravidelné schůze vedení nebo alespoň jednoho z manažerů a sestaveného 
týmu s pravidelnou četností dle časového harmonogramu projektu. Např. vždy před splněním konkrétního cíle, aby 
se řešily konkrétní nedostatky či problémy v plnění práce na projektu. Tato pravidelná setkání by sloužila nejen pro 
konzultace nad problémy, ale také pro jasné stanovení konkrétních cílů a postupu řešení.“ 

K výstupu a doporučením autorky práce bych ještě doporučil upřesnit komunikační vazby a celý způsob 
komunikace v rámci projektové řízení v organizaci. Autorka zmiňuje problémy, které jsou v praxi běžně řešeny 
v rámci tzv. Strategie komunikace projektu, včetně nastavení vazeb, pravomocí a způsobu komunikace 
v jednotlivých úrovní řízení projektu.  

V metodice projektového řízení PRINCE2 je zmiňovaný problém řešení ad-hoc úkolů bez přítomnosti manažera 
řešen ustanovením týmového vedoucího s příslušným rozsahem pravomocí. Tímto lze ideálně doplnit závěry 
autorky. 

 

Otázky k diskuzi: 

1. V rámci doporučení navrhujete konání pravidelných porad vedení nebo alespoň jednoho z manažerů 
s projektovým týmem vždy před splněním konkrétního cíle, aby byly řešeny konkrétní nedostatky či 
problémy v plnění práce na projektu. V praxi bývá běžnější jednání ředitele projektu/výboru 
s projektovým manažerem a případně vedoucím dílčího týmu. Považujete navrhovaný rozsah s účastí 
řadových zaměstnanců/členů týmu za efektivní nebo užitečný ve smyslu získání širší zpětné vazby 
zaměstnanců? 

2. Jakým způsobem může konání pravidelných porad vedení se zaměstnanci přispět k cíli Vaší práce, tj. 
zavedení systému pravidelného hodnocení výzkumných pracovníků s poskytnutím zpětné vazby?  

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 

Datum: 5.6.2017     Podpis: 


