
 

1/2 

 

POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

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 
Vedoucí práce: Jaromír Veber 
Pracoviště vedoucího práce: Oddělení manažerských studií 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Humanitární organizace nebývají obvyklým předmětem zájmu DP, tím méně taková organizace, která má více jak dva tisíce 
zaměstnanců. Je nasnadě, že v tak velké organizaci si mohou vyskytnou jisté problémy s komunikací, zejména pak směrem 
dovnitř organizace. Z tohoto pohledu: velká organizace, netypický předmět její aktivity, i z hlediska vlastního předmětu 
zkoumání DP (interní komunikace) lze hodnotit zaměření práce jako do jisté míry originální.  

 

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. 

Cílem práce bylo provedení analýzy stavu interní komunikace v neziskové organizaci Člověk v tísni a na jejím základě 
navrhnout opatření směřující k odstranění zjištěných nedostatků v komunikaci a v konečném důsledku tak přispět 
k zefektivnění řízení celé organizace. Uvedený cíl práce naplnila, navíc byla rozšířena o bechmarkingový pohled na 
podobnou organizaci v Německu, který posloužil též za zdroj dobrých praktik.  

 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce B - velmi dobře 
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. 
Byť komunikace lépe či hůře probíhá v každé organizaci, v každé organizaci svá specifika a přirozeně další specifika 
způsobuje velikost organizace, kdy čím větší organizace, tím pravděpodobněji dochází k různým komunikačním 
problémům, šumům, absenci komunikačních toků atd. Se všemi těmito skutečnostmi se musela diplomantka vyrovnat, 
navíc v období finalizace DP se dostala do situace povinné karantény (z titulu koronavirové epidemie), kdy musela volit 
pouze prostředky komunikace na dálku s příslušnými pracovníky společnosti Člověk v tísni.  

 

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. 
Literární prameny byly zvoleny vhodně, nicméně mohly poskytnout základní rámec pro zpracování práce. Její těžiště 
spočívá ve vlastních šetřeních a následných analýzách, posouzení dobrých praktik odjinud. To vše poskytlo diplomantce 
solidní penzum poznatků, na jehož základě již mohla formulovat doporučení, která jsou smysluplná a jejich uplatnění by 
mělo přinést očekávané posuny v komunikaci a tím i efektivním fungování celé společnosti.  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce svým rozsahem cca 70 stran základního textu a deseti stranami přílohy představuje solidní rozsah podobných prací, i 
strukturace práce, kde nechybí část teoretická, představení aplikační společnosti, praktická část, která jednak obsahuje 
analytickou část věnovanou monitoringu současného stavu a nedostatků v interní komunikaci a syntetickou část, která 
prezentuje návrhy na zlepšení komunikace představuje standardní výstup, který se od DP očekává.  
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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. 
Diplomantka odkazuje na více jak šedesát pramenů, jejich uvedení i citování lze považovat plně za korektní.  

 

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. 
Ač zaměření práce nemusí na první pohled působit atraktivně, obsah celé práce ukázal, že je potřebné a výstupy jsou 
přínosné pro danou neziskovou organizaci.  

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
Ne zcela běžné zaměření řešeného problému, kterého se diplomantka zhostila velmi dobře. Navržená doporučení 
ke zlepšení interní komunikace lze považovat za racionální a přínosná.  
 
Do diskuse v rámci DP doporučuji, aby diplomantka uvedla, jak přijatá zjištění, návrhy a doporučení pro zlepšení 
interní komunikace přijalo vedení neziskové organizace a zda již některá doporučení realizovalo.  
 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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