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Celkové slovní hodnocení bakalářské práce:
Bakalářská práce Gabriely Koláčkové zkoumá velmi zajímavou problematiku Asertivitu
v praxi manažera. BP odpovídá zadání práce. BP má logickou strukturu a v teoretické části
autorka prokázala, že je schopna na dostatečné úrovni pracovat s literárními zdroji. Tyto
vybrala vhodně. V teoretické části autorka definovala základní pojmy z oblasti asertivity,
managementu, komunikace a nácviku asertivních a komunikačních technik manažera.
V praktické části si určuje cíl výzkumu, formuluje výzkumné otázky a popisuje metodologii.
V osmé kapitole vyhodnocuje výzkumné otázky. V deváté kapitole je spojena diskuse se
závěrem. Cíle práce jsou splněny. Oceňuji, že bakalantka provedla důkladný výzkum, i když
mohl být větší počet respondentů. Oceňuji i zpracování a vyhodnocení výzkumu. V závěru
mohly být precizněji formulována doporučení ke zvýšení asertivity manažerů, zejména např. i
krizových. Také je otázkou, zda vyhodnocení dotazníků je vhodné dát do příloh. Tyto
poznámky však není nic na tom, tato BP je kvalitně zpracována a je přínosná. Cíle práce byly
splněny.
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Otázky k obhajobě bakalářské práce:
1.

Na jakých měkkých vlastnostech by měl manažer nejvíce zapracovat, aby dosáhl:
a. Co nejlepších vztahů na pracovišti?
b. Co nejvyšší efektivnosti v řízení organizace?

2. Jak se projevují prvky agrese a manipulace u asertivního jednání žen, jak to zmiňujete
v závěru v deváté kapitole?

Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.

Klasifikace oponenta bakalářské práce: A – výborně

V Uherském Hradišti dne: 26. května 2017

…………………………………...
podpis oponenta bakalářské práce

A - výborně

B – velmi dobře

C - dobře

D - uspokojivě

E - dostatečně

F - nedostatečně
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