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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Mezilidské vztahy na pracovišti 
Jméno autora: Vendula Matějková 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: Oddělení manažerských studií 
Oponent práce: PhDr. Lenka Mynaříková, Ph.D. 
Pracoviště oponenta práce: Oddělení pedagogických a psychologických studií 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Bakalářská práce je zaměřena na problematiku mezilidských vztahů na pracovišti. Cílem je analýza pracovního prostředí a 
pracovních vztahů v podniku, zjištění nedostatků a navržení doporučení pro jejich zlepšení. 
 

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. 

Teoretická část popisuje základní koncepty teoretického rámce práce - podnikovou kulturu, pracovní vztahy a pracovní 
prostředí, sociální a psychologickou patologii na pracovišti a dále oblast zkvalitňování pracovních vztahů. Praktická část 
analyzuje pracovní prostředí ve vybraném podniku pomocí kvalitativního výzkumu formou rozhovoru se 4 
zaměstnankyněmi. Na základě zjištěných informací jsou zodpovězeny výzkumné otázky a popsána opatření pro zlepšení 
problematických oblastí (důvěra, komunikace, konflikty, zpětná vazba…) 

 

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

Postup řešení je v pořádku, odpovídá zadání BP. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Po odborné stránce je práce v pořádku, autorka využila znalosti z odborné literatury a navrhla praktická řešení pro zlepšení 
problémových oblastí ve zkoumaném podniku. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce C - dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Po formální stránce je práce v pořádku. Rozsah odpovídá požadavkům. V textu jsou na několika místech chybně uváděny 
čárky ve větách, místy je použita nevhodná formulace vět, opakovaně se objevují chyby v ji/jí, ni/ní, i/y. 

 

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. 
Autorka čerpala z 21 tištěných a 2 online zdrojů, v textu jsou správně citovány. Práce byla zkontrolována v Theses 
s výsledkem 1 %. 
 

Další komentáře a hodnocení 
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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). 

 
 
 

 

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. 
 

Závěrečná práce po obsahové stránce odpovídá požadavkům, po formální stránce se zde objevuje větší počet 
chyb, které snižují úroveň textu.  

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 

 
Otázka k obhajobě: Autorka uvádí, že návrhy změn jsou určeny především pro vedení podniku – bylo vedení 
podniku s těmito návrhy seznámeno? Případně jaká byla reakce? 
 
 
 
 
Datum: 1.6.2020     Podpis: 


