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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Moc a komunikace při procesu řízení 
Jméno autora: Ekaterina Romanova 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: Oddělení manažerských studií 
Vedoucí práce: PhDr. Blanka Jirkovská, Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: Oddělení pedagogických a psychologických studií 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání mimořádně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Téma bakalářské práce je mimořádně originální a náročné na zpracování. 

 

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. 

Zadání bylo splněno, stejně jako stanovené cíle. Autorka rovněž navrhla doporučení vycházející z jejích analýz. 
 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce B - velmi dobře 
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. 
Studentka práci průběžně konzultovala a s velmi dobrou mírou samostatnosti se snažila plnit stanovené dílčí úkoly. 

 

Odborná úroveň B - velmi dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Práce je na velmi dobré odborné úrovni, vzhledem k vyšší náročnosti tématu se autorce podařilo naplnit odpovídající míru 
odbornosti. Teoretickou část dobře propojila s částí praktickou. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Vzhledem k tomu, že čeština není rodný jazyk autorky, lze vysoce ocenit její schopnost v tomto jazyce napsat kvalitní a 
originální práci. Formální stránka práce je 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. 
Autorka pracuje s přiměřeným množstvím literárních zdrojů, které doplňuje velkým množstvím zdrojů elektronických. Nutno 
dodat, že značná cast elektronických zdrojů je v anglickém jazyce. Závěrečná práce byla zkontrolována na plagiátorství v 
databázi Theses.cz i na základě jiných zdrojů. Míra podobnosti v Thesis je 10 %. 

 

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 A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
Na této bakalářské práci vysoce oceňuji, že se studentka odhodlala zpracovat jedinečné téma mocenských projevů 
v komunikaci Donalda Trumpa jako manažera.  Využila k tomu metodu pozorování a obsahové analýzy. 
Prostudovala velké množství projevů zvolené osobnosti, v nichž zachycovala verbální a neverbální projevy zvolené 
osobnosti. Práci často konzultovala a snažila se ji maximálně vylepšit. Pokud by práce neobsahovala některé 
jazykové nedostatky, což se s ohledem na jiný mateřský jazyk autorky dá pochopit, navrhla bych klasifikaci A. 
Doporučuji, aby při obhajobě byl na toto brán zřetel. 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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