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Cílem této bakalářské práce bylo nejprve teoreticky vymezit problematiku komunikace v projekční kanceláři.
Vpraktické části pak provést výzkumné šetření komunikace v práci projekční kanceláře, analyzovat jeho
výsledky a posoudit jejich praktické uplatnění.K dané práci přistupovala bakalantka od počátku velmi
zodpovědně a svědomitě.

V teoretické části popsala a definovala potřebné pojmy a témata pro plynulé spojení s praktickou částí. Pro lepší
čtivosthojně používala příklady a text strukturovala do přehledných celků.

V praktické části se již zabývala samotným výzkumem. Stanovila si pracovní hypotézy a na jejich základě
sestavila dotazník, který zaslala jak lidem, kteří se spoluprací s projekčními kancelářemi zkušenosti mají, tak i
lidem, kteří s nimi doposud nespolupracovali. Díky jeho vyplnění se respondenti mohli zamyslet například nad
požadavky na pracovníky projekčních kanceláří a nad komunikací s nimi.

Dále siautorka zvolilaprojekční kancelář, kde provedla dotazníkové šetření prakticky všech zaměstnanců.
Stanovila si pracovní hypotézy a na jejich základě také sestavila dotazník. Výzkum se týkal, jak komunikace
interní, která probíhá v projekční kanceláři, tak i komunikace externí, tedy se zákazníkem a veřejností.

V rámci analýzy zjištěných dat znázornila výsledky do přehledných grafů s vlastním vyjádřením a návrhy na
zlepšení. Pro přesnější zhodnocení výsledků také provedla řízený rozhovor s jednatelem projekční kanceláře,
který jí poskytnul možnost získat kvalitnější informace o celé kanceláři a jejím fungování. Shrnutí výsledků a
vyhodnocených hypotéz udává v návrzích a doporučení. Jistě by bylo zajímavé pokračovat např. v diplomové
práci srovnáním více projekčních kanceláří či malé a velké projekční kanceláře.

Celý text je srozumitelnýa přehledně strukturovaný. Kapitoly na sebe logicky navazují. Literatura je zde
citovánasprávně a ve vhodné míře. Najdeme zde i názorné příklady a citace, které zpracovávané téma dobře
ilustrují. Práce je dostatečně rozsáhlá a splňuje všechna kritéria bakalářské práce.

Na základě výše uvedených důvodů ji k obhajobě do por u č u j i.

Klasifikační stupeň: AlI

Doplňující otázka k rozpravě:

Jaké jsou, dle Vašeho názoru,hlavní důvody toho, aby vedení projekční kanceláře investovalo
čas, finance a energii do rozvoje komunikačních schopností svých zaměstnanců?
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Podpis

Klas. Stupeň ECTS A B C D E F

Číselná klasifikace 1 1,5 2 2,5 3 4


