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POSUDEK OPONENTA DIPLOMOVE PRACE

Cílem u zkumného šet ení bylo zjistit vliv ízení ekonomického manažera, jeho komunikace
a motivace na zaměstnance ekonomického oddělení chod celé společnosti (na komunikaci,
motivaci, vztahy, ekonomickou situaci). Poté zhodnocení celopodnikového personálního ízení,
personální politiky, interpersonální komunikace, informačních systém , motivačních stimul13, rozvoje
zaměstnanc a jejich spokojenosti.

Jméno diplomanta: Jana Holečková (Dvo áková)

Název diplomové práce: Vliv manažerského íízení na komunikaci a motivaci

Jméno vedoucího diplomové práce: doc. Ing, Václav Urbánek, CSc. - KPE

Jméno oponenta diplomové práce: Ing. Jan Kacelle

Oponent: - název firmyl Tri Group Praha, s. . o.

l pracovní za azenÍ: Ekonomick editel kontaktl 603 254 54O

V, borně Velmi
dob e

Dob e Neprospěl

I. Hodnoceni zpracování tématu diplomantem:
Sp|nění cíIe práce x
Volba metod a jejich apIikace p i zpracování tématu x
Hloubka provedené analÝzv x
II. Hodnocení struktury a obsahu práce!
P ehlednost a loqická stavba (struktura) práce x
Aktuálnost a vhodnost použitYch pramenl3 x
Schopnost dip|omanta zpracovat získané podklady x
P imě enost a srozumitelnost závěrr3 práce x
Formulování vlastních názorů diplomantem x
III. Hodnocení formy a stylu práce:
Formální uprava práce (text, tabulky, qrafy) x
Stv|istická uroveň práce x
práce s českou literaturou včetně odkazr] a cítací x
práce se zahraniční literaturou včetně odkazr3 a citací x

Vyjád ení minimálně v rozsahu 10 ádk k diplomové práci z hlediska splnění jejich cí! ,
využití metod ešení a návrh opat ení včetně formální ripravy (uved'te na druhou stranu
posudku).

Otázky k obhajobě diplomové práce:
Objasněte pojem ase]tivní chování.

Práci doporučuji (xnehodící se šknněte)

Diplomovou práci navrhuji klasifikovat stupněm: v, borně

Datum: 24. 05.2011

Podpis oponenta diplomové práce
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Cílem diplomové práce je vyhodnocení personálního ízení v SEW EURODRIVE C7, s. n o.,
vytyčením klíčou ch problémr3 manažerského ízení, p edevším vlivu osobnosti a vedení ekonomického
manažera, komunikace a motivace zaměstnanc a následná analyza pomocí empirického šet ení
a z interních poklad společnosti.
Závěrečná kapitola analyzuje a hodnotí praktickou část práce a následně navrhuje možné návrhy
a opat ení.
Autorka rozpracovala zadanou problematiku do naprost,ch podrobností a na praktickém p íkladě
detailně rozebírá vliv souvztažnosti manažerského Ízení ekonoma na management a prosperitu
obchodní společnosti.
Již od prvních kapitol klade d raz na jednotlivé prvky nutné ke správnému chodu a ízení společnosti
a popisuje jejich náplň, kterou analyzuje, Z hlediska ízení společnosti považuji za vyznamné uvedení
kvalitní personalistky v organizační struktu e a vyzdvižení její funkce, což v procesu ízení lidsk, ch
zdrojů, umožňuje vyvarovat se chyb a tím zu šít nejen produktivitu práce, ale poté i vlastní zisk
společnosti. Z celé DP pak vyp|Yvá a je z ejmé, že čím lépe dokáže manažer ídit a vést, tím lepších
rn sledk mr3že dosáhnout.
Diplomantka se velice podrobně zabyvá rozborem postup a metod, které v p ímé aplikaci do ízení
mohou velice ovlivnit vztahy na pracoviŠti a tím ze spoleČnosti vyWo it spoleČnost nadprr3měrnou.
V dalších kapitolách se poté zabyvá nejen anal, zou osobnosti ekonoma, ale i propojením
jeho rozhodování a p ístupu ke su m zaměstnanc m, vzájemnou komunikací a vlivu jeho ízení
na motivaci, rr konnost a vztahy zaměstnancr].
Z kapitoly 5. Identifikace, analyza klíčorn ch problémr3, je evidentní, že diplomantka DP věnovala značné
risilí k získaní informací dotazníkovou metodou. Její hodnocení jednotliu ch tabulek a grafr3 je
vypovídající a p ehledné. Hypotézy i návrhy ešení bych zhodnotil také velice kladně.
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