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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
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Jméno autora: Zbyšek Samiec 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: Oddělení manažerských studií 
Vedoucí práce: PhDr. Lenka Mynaříková, Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: Oddělení pedagogických a psychologických studií 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Diplomová práce analyzuje vliv osobnosti vedoucího pracovníka na podnikovou kulturu. Cílem je zjistit problematické oblasti 
v podnikové kultuře a navrhnout opatření pro jejich eliminaci, s ohledem na osobnostní profil generálního ředitele 
vybraného podniku.  

 

Splnění zadání splněno s menšími výhradami 
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 rozebírá hlavní teoretické koncept – podniková kultura, leadership, osobnost a role manažera, osobnostní 
testy. Text vychází z odborných zdrojů, aktuálních studií a zahrnuje také kritickou reflexi konceptů. Výzkumná část je řešena 
pomocí dotazníkového šetření, které sleduje souvislost mezi typem osobnosti dle MBTI, vnímáním společnosti a jejím 
hodnocení, osobní angažovaností a oddaností zaměstnance, hodnocení CEO společnosti. Zahrnuty jsou také odpovědi CEO. 
Dotazník zodpovědělo 10 zaměstnanců, což zeslabuje interpretační možnosti výsledkové části. Na druhou stranu výzkum byl 
realizován v malém podniku s pouze 14 zaměstnanci. Vhodným doplněním by v tomto případě mohla být komparace dvou 
společností podobné velikosti, kde by mohl student hledat souvislosti sledovaných proměnných u různých typů vedení. Po 
vyhodnocení výzkumných otázek následuje návrh plánu interní komunikace.  

 

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. 
Student pracoval samostatně a aktivně. Na konzultace byl připraven a dodržoval stanovené termíny pro kontrolu postupu 
práce. 

 

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. 
V teoretické části jsou představeny všechny stěžejní koncepce důležité pro vytvoření teoretického rámce. Praktická část 
práce je lépe propracovaná než teoretická, kde místy chybí lepší propojenost textu, komparace zdrojů a propojení 
s vlastními myšlenkami. Ve výzkumné části je sledováno několik proměnných, které dohromady vytvářejí komplexní obraz 
vlivu osobnostního typu MBTI na hodnocení podnikové kultury a vedení.  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Po formální a jazykové stránce je práce v pořádku. Rozsah je adekvátní tématu a požadavkům. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte výběr 
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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. 
Student využil 37 odborných zdrojů, z toho 12 cizojazyčných. Práce byla zkontrolována v Theses s výsledkem 6 %. Odborné 
zdroje jsou v textu citovány v souladu s citační etikou. 
 

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 zručnost i apod. 
Vložte komentář (nepovinné hodnocení). 

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
Předložená diplomová práce vliv osobnosti vedoucího pracovníka na podnikovou kulturu s využitím typologie 
MBTI a konceptů osobní angažovanosti a oddanosti zaměstnance vůči společnosti. Metodologický rámec práce je 
velmi dobře propracovaný a využitelný i pro další studie. Zadání práce bylo splněno, s drobnými výhradami 
k relevantnosti výsledků při nízkém počtu respondentů a k jisté obsahové nevyváženosti teoretické a praktické 
části.  

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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