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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Analýza a vyhodnocení interní komunikace 
Jméno autora: Fliegerová Lucie 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví 
Oponent práce: Nováková Vladimíra 
Pracoviště oponenta práce: K126 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Tato bakalářská práce splňuje veškerá kritéria standardní bakalářské práce. 

 

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. 

Bakalářská práce splňuje zadání a cíle definované v úvodní části. 
 

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

Studentka postupovala správným způsobem, začala teoretickou částí, kdy nejprve vysvětlila základní pojmy, poté se 
věnovala analýze a vyhodnocení interní komunikace v konkrétním stavebním podniku. Ke sběru dat zvolila vhodnou metodu 
– dotazníkový průzkum a polostrukturovaný rozhovor s majitelem podniku. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
BP splňuje kritéria odbornosti, dokládá odpovídající znalost dané problematiky i dostatečný počet odborné literatury a 
použitých zdrojů. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Struktura BP i rozsah práce odpovídá zadaným kritériím, po formální i jazykové stránce je BP také v pořádku. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi dobře 
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. 
Studentka čerpala z odborné literatury vztahující se k dané problematice, mohla však použít novější publikace, a to jak české, 
tak zahraniční. 
 

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. 
Přínos BP spočívá v tom, že na základě analýzy současného stavu interní komunikace ve stavebním podniku Elektroštika 
s.r.o. navrhuje konkrétní opatření – doporučuje sestavit přesný strategický plán interní komunikace, který by vedení 
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usnadnil plánování komunikace, dalším doporučením je větší důraz na individualitu zaměstnanců. 

 
 
 

 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Tato BP splňuje všechny předpoklady kvalitního odborného textu. Na základě všech výše uvedených aspektů 
předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
 
U obhajoby bakalářské práce by mohla studentka vysvětlit, co znamená označení „jiné formy“ interní komunikace 
ve firmě Elektroštika, s.r.o. v grafu č. 9 na str. 37.  

V následujícím grafu č. 10 na str. 38 jednoznačně vede porada jako nejdoporučovanější forma komunikace ve 
firmě, získala 75%. Na základě čeho se studentka domnívá, že o ni zaměstnanci nejevili přílišný zájem?  

Cílem BP bylo přednést aktuální přehled současné literatury v oblasti interní komunikace. Proč studentka 

nezvolila aktuálnější publikace? 
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