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POSUDEK OPONENTA  
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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Interní komunikace v Člověku v tísni, o.p.s. 
Jméno autora: Tereza Novotná 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: Oddělení manažerských studií 
Oponent práce: Adriana Šnajdrová 
Pracoviště oponenta práce: Tchibo Praha, spol. s r.o. 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání 
 

náročnější 

Nastavení korporátních procesů (jímž interní komunikace je) ve velké neziskové organizaci s dlouholetou tradicí je náročný 
úkol, kterého se však studentka zhostila velmi dobře. Ráda bych také zdůraznila, že práce vznikla v období koronavirové 
pandemie, kdy komunikace musela probíhat elektronickou formou, která není tak snadná, jako komunikace osobní. I přes 
tento paradox vznikla opravdu kvalitní práce, která splnila zadání a jejíž výstup je přímo aplikovatelný v organizaci ČvT. 

 

Splnění zadání splněno s menšími výhradami 
 

Zadání diplomové práce bylo dle mého názoru splněno velmi uspokojivě. V kapitole „Návrhy na zlepšení interní 
komunikace v Člověku v tísni“ osobně vidím drobný prostor pro doplnění návrhu akčního plánu s časovou osou projektu a 
popis způsobu měření a vyhodnocení úspěšnosti jednotlivých navrhovaných nástrojů interní komunikace. 

 

Zvolený postup řešení vynikající 
 

Teoretická část vhodně kombinuje poznatky o komunikaci a organizacích a poskytuje tak odrazový můstek pro hlubší 
vnoření do analytické části. Vybrané informace vystavěly logickou oporu pro následné konkrétní návrhy. Velmi oceňuji 
kombinaci dotazníkového šetření a náročných hloubkových rozhovorů. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
 
Studentka velmi dobře prokázala schopnost využití znalostí z literatury a získaných studiem. Je schopná pracovat s velkým 
množstvím rozdílných typů informací tak, aby teorii přetavila pro využití v praxi neziskové organizace. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
 
Po formální a jazykové úrovni vynikající práce odpovídajícího rozsahu. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
 
Slečna Novotná správně využila nové, aktuální zdroje informací, reflektující momentální situaci v oboru interní 
komunikace. Oceňuji kombinaci zahraničních a domácích zdrojů, které berou v úvahu lokální zvyklosti a firemní kulturu. 
Jako velmi vhodný zdroj cením informace o německé neziskové organizaci podobného typu jako Člověk v tísni. 

 

Další komentáře a hodnocení 
 
Na diplomové práci jde vidět zkušenost studentky přímo z popisovaného prostředí. Práce by nikdy nebyla tak kvalitní, 
pokud by ji slečna Novotná psala jako externista. Díky jejímu zapojení vznikl přímo aplikovatelný akční plán. 
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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. 
 

Na diplomové práci oceňuji skvělou práci s informacemi a logické vystavění teoretické části tak, aby poskytla 
pevnou oporu analytické a praktické části. Celkově je diplomová práce kvalitním podkladem pro implementaci 
poznatků přímo do praxe Člověka v tísni.  

Drobný prostor pro zlepšení vidím v praktické části, avšak pokud studentka bude umět uspokojivě zodpovědět 
doplňující otázky, hodnotím práci nejlepší známkou. 

 

1. S ohledem na znalost interní situace v ČvT stručně navrhněte realistickou časovou osu implementace a 
úpravy interní komunikace. K jednotlivým implementovaným nástrojům stanovte, jak bude organizace 
měřit a vyhodnocovat úspěch těchto aktivit. 

2. V diplomové práci zmiňujete, že porady jsou nejdražším nástrojem interní komunikace. Vyjmenujte, které 
kroky PŘED a PO poradách (nikoliv během) by mohly přispět k jejich zefektivnění a jakým způsobem byste 
tyto kroky implementovala do firemní kultury. 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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