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II. Cíl práce a jeho naplnění 
 
V úvodu, autor uvádí vymezení cíle práce, její zaměření a cíl. Cílem je zjistit „Vliv multikulturního prostředí a 
globalizace na vedení multikulturního týmu společnosti TE Connectivity“. Hlavní přínos práce spočívá 
ve zmapování stávající situace v týmu, provedení dotazníkového šetření v týmu, provedení polostrukturovaného 
rozhovoru s vedoucím týmu, tj. získání dat a jejich následná analýza včetně doporučení vhodných opatření.  
Stanovené cíle autor splnil.  
 
Zpracování uvedeného tématu bylo náročné i vzhledem k tomu, že převážné množství dat bylo získáno ze 
zahraničí a bylo komunikováno v anglické jazyce.  

 

III. Obsahové zpracování a přístup k řešení práce 

Autor si při zpracování bakalářské práce osvojil práci s odbornou literaturou a schopnost uplatnit poznatky 

získané při studiu v praktické části. V praxi prokázal schopnost uplatnit metodu dotazníkového šetření, včetně 

otevřených a uzavřených otázek a polostrukturovaného rozhovoru. Vzhledem k tomu, že pracujeme s tzv. „soft 

factors“, zvolil student vhodné metody řešení. 

 

IV. Formální náležitosti práce a úprava 

Práce je po formální stránce zpracována na dobré úrovni (včetně citací pramenných dokumentů) bez 

závažnějších stylistických a gramatických chyb.  

Autor řádně cituje, včetně uvedení strany publikace, nicméně nevyhnul se drobným chybám. V seznamu 

literatury je uvedeno 22 literárních zdrojů, včetně zahraničních. Internetových zdrojů je uvedeno 19. Použité 

vybrané zdroje, včetně zahraničních a jejich množství považuji k rozsahu bakalářské práce a ke zvolenému tématu 

za plně dostatečné. Citace převzatých údajů je v rámci bakalářské práce jednotná a přehledná.  

 

 

 

 



V. Otázky doporučené k bližšímu vysvětlení při obhajobě 

V průběhu obhajoby bych požádal autora o objasnění, jaký by navrhoval časový harmonogram aplikace 

jednotlivých opatření (určení priorit) a odhadl rozpočet na jednotlivá opatření. Vzhledem k tomu, že ve firmách 

se pracuje téměř vždy s rozpočtovým omezením, tak by měl určit pořadí opatření dle pravidla max. - min. tj. 

navrhnout taková opatření, která budou mít dle autora nejvyšší přínos za minimální náklady. Uvedená otázka 

platí pro navržená opatření mimo organizační strukturu. 

 

VI. Závěr 

Předložená bakalářská práce splňuje formální i věcné požadavky kladené na závěrečnou práci. Práce není 

plagiátem. Autor adekvátně uvádí do problematiky vlivu multikulturního prostředí nadnárodních firem a 

srozumitelně představuje jednotlivé oblasti, které mají vliv na výkonnost týmu. Představuje základní metody 

získávání informací – dat a provádí následnou analýzu a jednotlivá doporučení. Pevně věřím, že se závěry a 

doporučení v bakalářské práci aplikují do života firmy a budou pro ni přínosem. 

Díky vlastnímu přínosu v závěru práce i celkově dobře vybraným oblastem dané problematiky doporučuji 

připuštění k obhajobě a práci hodnotím stupněm B.    
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