POSUDEK VEDOUCÍHO
ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
Název práce:
Jméno autora:
Typ práce:
Fakulta/ústav:
Katedra/ústav:
Vedoucí práce:
Pracoviště vedoucího práce:

Komunikace a organizace práce v distančních týmech
Kateřina Pavlů
bakalářská
Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS)
Oddělení ekonomických studií
Ing. Libor Cupal
MÚVS, Oddělení manažerských studií

II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ
Zadání

náročnější

Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce.
Zadání patří mezi náročnější z důvodu hledání efektivních řešení víceméně v zahraniční praxi a literatuře.

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.
Autorka byl aktivní a samostatná při zpracování práce, aktivně konzultovala.

Odborná úroveň

A - výborně

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. Autorka měl snahu o maximální
propojení všech dostupných podkladů, které plně využila ve prospěch zkoumané firmy.

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, velmi čtivý projev. Autorka zdůvodňuje jazykovou stránku praktické části, přesto bych
v několika drobných místech doporučil jinou formulaci.

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 především zahraničních zdrojů. V praktické části bych doporučil připojit k obrázkům
jako zdroj vlastní zpracování.

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.
Výstup této bakalářské práce poskytuje významné přínosy pro analyzovanou firmu, i když by bylo pro autorku výzvou
pozdější doplnění práce o zobecnění pro práci větších týmů a firem, které, i když budou vycházet z podobných doporučení,
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jsou vystaveny vyšší zátěži formálního reportování, a to často v nadnárodně řízených pracovních úkolech a projektech.

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE
Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.
Cílem této bakalářské práce je práce na dálku, konkrétně navržení systému komunikace a organizace práce
v distančním týmu pro efektivní spolupráci. Přínosem práce má být zvýšení efektivnosti a rychlosti práce v týmech
a nastavení spolupráce, která nebude vázána na jedno místo.
Navržené komunikační kanály a prostředky k tomu zvolené mají téměř nulové náklady.
Komunikace a práce v prostředí Trello je velmi intuitivní a pružná a forma (struktura dokumentů a zpráv) se bude
dynamicky vyvíjet ku prospěchu a efektivnosti práce celého týmu/firmy, proto forma standardizace dokumentů by
v tomto okamžiku byla svazující a spíše nevhodná.
Vymezený cíl práce považuji za splněný.

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm A - výborně.

Datum: 15.6.2017

Podpis:
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