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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Vnitropodniková komunikace ve vybraném podniku 
Jméno autora: Kateřina Krčmářová 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: Oddělení ekonomických studií 
Oponent práce: Ing. Bc. Karla Schestagová 
Pracoviště oponenta práce: Státní veterinární správa ČR 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání práce je přiměřeně náročné. 

 

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. 

Studentka vypracovala práci v souladu se zadáním bakalářské práce. 
 

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

Praktická část bakalářské práce je prezentována v uceleném a logicky provázaném tvaru. Pro vlastní výzkum byla zvolena 
metoda dotazníkového šetření. Dotazník, použitý k získání potřebných informací pro výzkum, hodnotím jako velmi dobře 
zpracovaný. Vhodně byla zvolena i metoda distribuce dotazníků mezi respondenty, výsledkem které bylo dosažení 40 % 
responze. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Teoretická část práce je zpracována velmi fundovaně a prokazuje schopnost autorky vhodně využít dostupnou literaturu, 
která se zabývá problematikou komunikace, i další zdroje při orientaci v dané problematice a aplikaci získaných informací 
pro vlastní výzkumnou práci. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Po formální stránce je práce zpracována na velmi dobré úrovni, členění práce je přehledné a umožňuje se v ní velmi dobře 
orientovat. Vzhledem ke zvolenému tématu je rozsah práce dostatečný. 

 

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. 
Při zpracování bakalářské práce studentka čerpala z odborné literatury, všech 15 zdrojů správně uvedla v Seznamu použité 
literatury. V teoretické části ocitovala všechny zdroje v souladu s normou ČSN ISO 690. Rovněž v praktické části správně 
uvedla zdroje u obrázků a grafů. 

 
 



 

2/2 

 

POSUDEK OPONENTA  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

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. 
V praktické části autorka prezentuje, interpretuje a diskutuje vlastní výsledky získané dotazníkovým šetřením u dobře 
zvolené skupiny respondentů. Zjištění zpracovaná na základě vyhodnocení dotazníkového šetření i návrh konkrétního 
opatření pro zlepšení informovanosti v dané společnosti jsou formulovány logicky a srozumitelně. 
 

 
 
 

 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 
 

Zpracování bakalářské práce a naplnění stanoveného cíle se autorka zhostila velmi dobře a aktuální téma, které je 
v současné době řešeno v řadě společností, zvládla úspěšně.  

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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