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Posudek vedoucí bakalářské práce 

"Management znalostí" - Martina Karpecká 

Bakalářská práce Martiny Karpecké se zabývá problematikou řízení znalostí, které 

v současnosti věnuje zaslouženou pozornost odborná veřejnost i podniková praxe. 

Soupis bibliografických citací předložené bakalářské práce zahrnuje 22 titulů včetně 

5 cizojazyčných a řadu internetových zdrojů, bibliografie čítá celkem 13 položek 

včetně 1 cizojazyčného a 2 internetových zdrojů. 

Martina Karpecká strukturovala práci celkem do pěti tematických kapitol (vyjma 

úvodu, závěru, soupisu bibliografických citací a bibliografie). Autorka se v práci 

zaměřila nejprve na vymezení znalostí a na problematiku znalostí ve vývoji 

managementu. V následující kapitole se zabývá problematikou intelektuálního 

kapitálu včetně tzv. účetnictví intelektuálního kapitálu. Třetí z kapitol práce Martiny 

Karpecké obsahuje teorii managementu znalostí. V této kapitole se autorka zaměřila 

rovněž na znalostní pracovníky v organizacích, na jejich rysy, řízení a motivaci. 

Čtvrtá kapitola práce, kterou autorka věnovala strategii řízení znalostí v organizaci, 

zahrnuje i problematiku organizační struktury a organizační kultury, které podporují 

řízení znalostí a téma trhu znalostí vorganizaci. Poslední kapitola práce mapuje 

management znalostí v České republice. 

Cílem práce Martiny Karpecké bylo teoretické zpracování problematiky řízení znalostí 

a pohled na řízení znalostí v České republice. V úvodu své práce autorka uvádí, že 

vzhledem k vymezenému rozsahu bakalářské práce není možné zcela obsáhnout 

toto rozsáhlé téma, s čímž lze souhlasit. Přesto je možné konstatovat, že v rámci 

rozsahu práce se autorce podařilo postihnout významné aspekty řízení znalostí, 

vyzdvihnout jeho význam a přitom si udržet rozumný náhled na tuto problematiku. 

Práce Martiny Karpecké může být přínosným zdrojem poznatků k řízení znalostí. 



Po obsahové stránce hodnotím práci Martiny Karpecké kladně, k formální stránce 

práce nemám připomínky. Předloženou bakalářskou práci Martiny Karpecké 

doporučuji k přijetí k obhajobě. 

V Praze dne 18. června 2007 
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PhDr. Renata Kocianová, Ph.D. 


