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Celkové slovní hodnocení bakalářské práce:
Autorem zpracované téma je pro současnou dobu přínosné a potřebné. Práce splňuje zadané
cíle. V teoretické části se autor zabývá problematikou firemní kultury a strategií firmy.
Student prokázal schopnost samostatně pracovat s literaturou i při analýze dat a přípravě
projektové části BP. Použitá literatura je citována a svým rozsahem výrazně překračuje
požadavky kladené na BP. Výrazně oceňuji použitou zahraniční literaturu zejména italské
provenience.
V praktické části je nutno vyzdvihnout využití metod uvedených v teoretické části ke
stanovení typologie firemní kultury ve firmě ALCEA CR, spol. s r.o. Jako pozitivum vidím
autorovu dobrou znalost firemního prostředí firmy ALCEA CR, spol. s r.o. Tomu také
odpovídají i reálná doporučení pro vlastníky a management firmy.
Jako určité negativum vidím, jistý nepoměr mezi rozsahem teoretické a praktické části.
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Autor pracoval samostatně a pravidelně konzultoval.

Otázky:
1. Měl jste možnost seznámit vedení firmy ALCEA CR spol. s r.o. s výsledky vašeho
zkoumání firemní kultury.

Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.

Klasifikace vedoucího bakalářské práce: A – výborně

V Uherském Hradišti dne: 26. 5. 2011
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