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POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
 
 
Jméno a příjmení diplomanta:  Magdalena Mandlerová 
 
 
Název diplomové práce:  Interkulturní management: Ukrajinci v ČR 
 
 
Volba tématu:   1. Aktuální, málo frekventované téma práce 

2. Aktuální, časté téma práce 
3. Neaktuální téma práce 
4. Nevhodně zvolené téma 

 
Cíl práce a jeho naplnění:  1. Vhodně zvolený cíl, který byl naplněn 

2. Vhodně zvolený cíl, který byl částečně naplněn 
3. Vhodně zvolený cíl, který nebyl naplněn 
4. Nevhodně zvolený cíl 

 
Struktura práce:   1. Pro dané téma velmi vhodná 

2. Pro dané téma částečně vhodná 
3. Pro dané téma nevhodná 

 
Práce s literaturou:  1.  Vynikající, použity dosud neběžné prameny 

2.  Velmi dobrá, použity nejnovější dostupné prameny 
3.  Dobrá, použity běžně dostupné prameny 
4. Slabá, použit málo pramenů 
5. Nevyhovující – použito málo zastaralé literatury 

 
Vybavení práce tabulkami, grafy, přílohami: 

1. Výborné 
2. Velmi dobré, funkční 
3. Dobré – jen částečně odpovídá nutnému doplnění textu 
4. Nedostačující 

 
Přínosy DP:   1. Originální, inspirativní názory 

2. Ne zcela běžné názory, které jsou inspirativní 
3. Málo vlastních názorů nebo nedostatečně argumentačně podložené 
4. Vlastní názor chybí 

 
Uplatnění DP v praxi a ve výuce: 1. Práci lze výborně uplatnit v praxi 

2. Práci lze částečně uplatnit v praxi 
3. Práci lze výborně uplatnit ve výuce nebo výzkumu 
4. Práci lze částečně uplatnit ve výuce nebo výzkumu 
3. Práce nelze v podstatě využít ani v praxi, při výuce nebo výzkumu 

 
Grafická stránka:   1. Výborná 

2. Velmi dobrá 
3. Dobrá 
4. Nevyhovující 

 
Jazyková stránka   1. Stylistika:  a) Výborná 

b) Dobrá 
c) Nevyhovující 

 
2. Gramatika:  a) Výborná 

b) Dobrá 
c) Nevyhovující 
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Zásadní připomínky k DP:  1. nemám 

2. mám tyto: 
 
 
Další hodnocení: 
 
Bakalářská práce Magdaleny Mandlerové je zpracována na aktuální a vysoce relevantní téma, 
avšak její strukturní a obsahové naplnění není stoprocentní. Teoretická část (kapitola 1) se 
opírá v podstatě o jediný zdroj – nedostatečně odbornou monografii Nový – Schroll-Machl, 
která byla vydána v různých variantách a nevěnuje se tématu interkulturního managementu, 
ale problematice interkulturní komunikace. V kapitole 2 je proveden komentář základních 
poznatků o ukrajinské kultuře (přestože sledované kulturní proměnné, např. jazyk nebo 
náboženství nebyly nijakým způsobem zavedeny v teoretické části práce) a dokumentovány 
statistiky o počtu Ukrajinců v ČR. Největším problémem je kapitola 3, kterou sama autorka 
označuje za těžiště práce – obsah kapitoly by napovídal, že se tato část věnuje managementu 
Ukrajinců v ČR, avšak uvnitř se skrývá pouhé porovnání Hofstedových dimenzí a návrhy, 
které nesprávně aplikují teoretická východiska zmíněná na straně 18 – 19. Závěry proto 
nejsou obhajitelné a nevyplývají z diskutovaných poznatků podnikové reality. 
 
Z hlediska formálního uvádím pouze výčet hlavních nedostatků: prokládané písmo 
v nadpisech, nejednotný formát číslování stran, nestandardní řádkování, nestandardní velikost 
nadpisů obrázků a grafů, omyly v psaní velkých písmen (Ukrajinská kultura) a interpunkci, či 
užívání královského plurálu (autorka si v práci myká). 
 
S ohledem na výše uvedené doporučuji komisi, aby po zodpovězení otázek položených 
v tomto posudku zvážila ohodnocení práce stupněm dobře. 
 
Práce splňuje základní požadavky kladené na tento typ prací a proto ji doporučuji k ústní obhajobě: 

1. ano 
2. ne 

 
Navrhovaná klasifikace:  1. výborně 
    2. výborně nebo velmi dobře dle ústní obhajoby 

3. velmi dobře 
4. velmi dobře nebo dobře dle ústní obhajoby 
5. dobře 
6. dobře nebo nevyhověl dle ústní obhajoby 
7. nevyhověl 

 
Otázky k ústní obhajobě práce: 
1. Které hlavní rozdíly v české a ukrajinské kultuře působí problémy na pracovišti? 
 
2. V jakých sektorech hlavně pracují Ukrajinci v ČR? Jaký je odhadovaný počet nelegálně 

pracujících Ukrajinců? 
 
9. května 2008      Ing. Pavel Štrach, Ph.D., Ph.D. 
       Katedra managementu podnikatelské sféry 


