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Předkládaná práce je věnována jednomu z velmi aktuálních (a rovněž velmi 
náročných) témat moderního managementu - problematice managementu znalostí 
(dále K.1\1). Autorka si vytkla za cíl teoretické zpracování této problematiky a 
následnou systemizaci znalostí. Uvedeného cíle se jí podařilo dosáhnout, lépe 
řečeno jej překročit - zařazením závěrečné kapitoly, která mapuje postavení řízení 
znalostí v českých podmínkách. 

Práce členěna do pěti hlavních kapitol. V úvodu autorka zdůvodňuje volbu daného 
tématu a představuje strukturu práce. První subkapitola je věnována vymezení 
základních pojmů - autorka popisuje znalostní řetězec a jeho komponenty (data -
informace - znalosti - moudrost), přestavuje různé pohledy na problematiku 
klasifikace znalostí, a popisuje model konverze a získávání nových znalostí. 

Při vymezování základních pojmů autorka odhaluje jeden z paradoxů teorie (a do 
značné míry i praxe) KM. Poukazuje na to, že informace jsou účelově zpracovaná 
data, jejichž význam určuje právě konkrétní uživatel při procesu interpretace - tím, 
že tato data zařazuje do kontextu a posuzuje jejich relevanci. Navzdory nutně 
subjektivnímu charakteru informací se však v teorii i praxi KM uvažuje o 
informacích jako objektivní danosti (lze s nimi pracovat, resp. uchovávat je pomocí 
informačních technologii'). Subjektivita je v rámci teorie a praxe KM přiznána 
teprve znalostem - "znalosti jsou považovány za kapitál vytvářený v myslích lidí a 
jejich význam se projevuje prostřednictvím činnosti" (str. 10). Znalosti jsou 
definovány (str. 9) pomocí pojmu informace, které jsou zdrojem pro získání 
informací - "znalost = informace + x", kde "x" je dále definováno jako to, k s čím 
informace v mozku interaguje (zkušenosti, dovednosti, předchozí znalosti, 
hodnoty, principy, atd.). Analogicky by bylo možné vymezit informace jako data + 
y (kde "y" by bylo subjektivní zpracování uživatelem). Vzhledem k rozsahu práce 
se autorka tímto paradoxem dále nezabývá. 

Následující subkapitoly jsou věnovány využívání znalostí v historii lidské 
společnosti a dále ve vývoji řízení. 

Ve druhé kapitole se autorka zabývá souvislostí mezi řízením znalostí a řízením 
intelektuálního kapitálu (str. 22: "řízení znalostí je podstatou řízení intelektuálního 
kapitálu"). Autorka vymezuje pojem intelektuální kapitál (IK), seznamuje čtenáře 
s nejpoužívanějšími klasifikacemi IK a představuje metody a nástroje jeho měření. 
Přes obtíže s kvantifikací IK upozorňuje na přínosy jeho měření pro manažerské a 
finanční rozhodování. 
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Třetí kapitolu autorka věnuje teorii znalostního managementu. Definuje KM, 
zařazuje jej do kontextu s obecným managementem a seznamuje čtenáře se dvěma 
základními pojetími KM (tzv. tvrdý a měkký přístup). Dále se věnuje vymezení 
klíčovému termínu teorie KM - znalostní pracovník (IZW). Vymezuje rysy KW, 
zabývá se jejich postavením v rámci organizace a věnuje se problematice jejich 
motivace a řízení. 

Ve čtvrté kapitole autorka vymezuje - a v dílčích subkapitolách podrobně 

komentuje - kritické předpoklady zavádění KM v organizacích (znalostní strategie, 
organizační struktura, podniková kultura, trh znalostí, prostředí organizace). 

Pátá kapitola mapuje postavení KM v ČR. Autorka poukazuje na to, že rozvoj 
teorie KM je doménou akademického prostředí, a popisuje problémy, které brání 
širšímu využívání KM v praxi. 

V závěru autorka shrnuje nejdůležitější body práce a zkoumá podmínky nezbytné 
pro zavádění KM v praxi. 

Práce splňuje nároky na etiku vědeckých prací, autorka použila 33 bibliografických 
citací, z toho 9 zahraničních zdrojů, v Bibliografů dále uvádí 10 pramenů, z toho 2 
zahraniční. Svým rozsahem (68 s.) práce převyšuje běžný standard bakalářských 
prací. 

Předkládanou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě. 
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