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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
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multikulturního týmu ve společnosti TE Connectivity 

Jméno autora: Jonáš Filgas 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: Oddělení manažerských studií 
Vedoucí práce: Ing. Libor Cupal 
Pracoviště vedoucího práce: MÚVS, Oddělení manažerských studií 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání mimořádně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání patří mezi mimořádně náročné oblasti řízení lidských zdrojů v multikulturním, komunikace v multikulturním prostředí 
a v neposlední řadě externí trendy, které mají vliv na multikulturní tým. 
 

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. 
 

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. 
Autor byl aktivní a samostatný při zpracování práce, aktivně konzultoval vhodné zahraniční zdroje. 

 

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. 
Odpovídající využití znalostí získaných teoretickou přípravou této závěrečné práce. Autor měl snahu o maximální propojení 
všech dostupných podkladů.  

 

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. Poměrně velký rozsah 70 stran je vyvolán šíří tohoto tématu a souhlasím s rozsahem. 

 

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. 
Kvalitní práce s nadstandardním počtem zdrojů včetně zdrojů zahraničních. Nadbytečná kombinace dvou způsobů 
odkazování, tj. odkazování přímých citací pod čarou. 
 

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. 
Nadstandardní vyhodnocení šetření v praktické části, komplexní teoretická část. 
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 

Cílem této bakalářské práce je zjištění rizik a postupů při vedení multikulturního týmu ve společnosti TE 
Connectivity.  

Vhodný přístup s dostatkem podkladů k analýze vzájemných vazeb v teoretickém základu práce. Tato 
nadstandardně zpracovaná teoretická část práce je v praktické části doplněna o šetření formou rozhovoru 
s vedoucím jednoho z multikulturních týmů společnosti a následným dotazníkovým šetřením mezi členy týmu. 

Výsledky šetření jsou v poměrně velkém rozsahu vyhodnoceny a jsou předloženy návrhy změn včetně zpětné 
vazby vedoucího týmu na navržené změny. Navržené změny by bylo možné pro doplnění ještě 
prioritizovat podle důležitosti. 

Vymezený cíl práce považuji za splněný. 

 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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