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C) Teoretický základ práce (rešeršní část)
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Do Portálu ZČU byl zadaný tento výsledek kontroly plagiátorství1:
Posouzeno
Posouzeno - podezřelá shoda

Navrhuji klasifikovat bakalářskou práci klasifikačním stupněm:2

výborně

Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:3
Bakalářská práce zpracovává téma manažerských stylů a jejich uplatnění ve zvoleném podniku. Je
logicky strukturovaná do šesti vzájemně provázaných kapitol. Teoretická část přehledně vymezuje
pojmy, které se vážou ke zkoumané problematice a poskytuje potřebný vstup k praktické části práce.
Škoda, že autor v této části nevyužil bohatší zdrojový aparát. V úvodní kapitole praktícké části je
v potřebné míře představen zvolený podnik. K analýze stylů vedení autor vhodně využil strukturované
rozhovory s vedoucími pracovníky a dotazníkové šetření mezi zaměstnanci daného podniku. Pozitivně
hodnotím interpretaci realizovaných rozhovorů i jejich vyhodnocení. Obdobně pozitivně hodnotím
také realizované dotazníkové šetření, jehož vyhodnocení včetně komentářů bylo vždy provázáno
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k jednotlivým vedoucím pracovníkům. V této části práce autor prokázal velmi dobrou schopnost
analýzy i syntézy. Závěrečná část obsahuje propracovaný návrh, který reaguje na předchozí zjištění.
Z pozice vedoucí práce pozitivně hodnotím iniciativní a samostatný přístup studenta v průběhu
zpracování bakalářské práce.

Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě4:
1) Projevila organizace zájem o výstupy Vaší bakalářské práce? Pokud ano, jak na ně reagovala?
2) Jak může vedoucí pracovník posilovat svoji neformální autoritu? Jaký by měl být vztah mezi
formální a neformální autoritou manažera?

V Plzni, dne 13. května 2019

Podpis hodnotitele

Metodické poznámky:
1
Označte výsledek kontroly plagiátorství, který jste zadal/a do Portálu ZČU a odůvodněte níže při odůvodnění
klasifikačního stupně.
2
Kliknutím na pole vyberte požadovaný kvalifikační stupeň.
3
Stručně zdůvodněte navrhovaný klasifikační stupeň, odůvodnění zpracujte v rozsahu 5 - 10 vět.
4
Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě – dvě až tři otázky.
Posudek 2x oboustranně vytiskněte, podepište (modrým perem) a odevzdejte na sekretariát KPM FEK ZČU
do 20. 5. 2019.
Nově:
Posudek zašlete mailem na zuzkam@kpm.zcu.cz v PDF formátu bez podpisu s názvem souboru BP nebo DP_příjmení
studenta_OP. Pdf (příklad: DP_Xaver_OP.pdf).

