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Hodnocení vedoucího diplomové práce 

 

Název diplomové práce: 7 návyků a principy managementu 

 

Autor práce:   Bc. Alan Tyl 

 

Na Katedře řízení a supervize obvykle teoretické práce nevznikají. Hodnocená diplomová 

práce tak tvoří výjimku ukazující, jakým způsobem lze tvorbu teoreticky zaměřeného 

textu metodologicky pojmout, a jak kriticky pracovat s obsahem celosvětově rozšířeného 

manažerského textu zaměřeného primárně na rozvoj osobnosti. 

 

V centru autorovy pozornosti stojí dílo S. Coveyho s názvem 7 návyků skutečně 

efektivních lidí. Jedná se celosvětový bestseller přeložený do mnoha jazyků a plně 

zrcadlící přístup především amerických autorů. Snaha odhalovat univerzálně platné teorie 

po vzoru přírodních věd se ve vývoji sociologie objevuje především v 19. století. Od 

počátku 20. století se, hlavně američtí sociologové, začínají zabývat sociologií organizace 

a jejich pozornosti tudíž nemůže uniknout ani manažer, později pak i leader. 

 

Autorovým cílem je na základě studia dalších odborných zdrojů z oblasti psychologie, 

filosofie, antropologie a dalších společenských věd, posoudit, zda je vůbec možné 

definovat návyky a principy, které by mohly mít univerzální platnost. A v kladném 

případě pak provést reflexi toho, zda těmito principy mohou být ty, které ve svém díle 

nabízí S. Covey. 

 

Práce se má logickou stavbu. Nejdříve je detailně představen výše zmíněný titul. Je 

logické, že v této části diplomant dominantně čerpá z díla samotného, nicméně doplňuje 

Coveyho text i o citace jiných autorů (Goleman, Křivohlavý, d’Ansembourg, ad.). Zde 

bych si dokázal představit zařazení většího množství autorů stavících se na stranu 

Coveyho sytému, ale i proti němu. Následně dává obsah Coveyho díla do kontextu 

vývoje teorie organizace, když si všímá především raných fází formování této teorie. 

V další kapitole vychází z reflexe, ve které se zaměřuje na představení kritických děl 

zpracovaných zástupci akademické obce. Větší prostor věnuje článku Fenwicka a 

Parsonse z roku 1995, ke kterému v téže kapitole připojuje svou polemiku s post-

modernistickou perspektivou prezentovanou v tomto článku. Polemiku opírá o znalost 

díla dalších autorů (Wilber, Kakutani). V závěru práce pak nabízí osobní zkušenost, ve 

které představuje momentky, které s sebou přineslo začleňování jednotlivých návyků do 

partnerského života diplomanta. Tato část působí velmi živě tím, že nabízí autorovo 

odhalení, ale i odvahu testovat doporučené na sobě samém, respektive na vztahu k osobě 

nejbližší. 

 

Diplomová práce v tomto zpracování, čtenáře směřuje, když jinými slovy říká: „ 1) To, 

co v životě hledáme, se jiní již pokusili popsat a zpracovat do uceleného systému. 2) 

Zpracované bylo podrobeno kritické analýze, která vytváří užitečný odstup. 3) I při 

vědomí obojího lze doporučené přenést do vlastního života a zachytit zkušenost, kterou 

tento druh přenosu vyvolá.“ V tomto pojetí práce otvírá cestu nejen manažerům, ale 
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každému jedinci, který chce lepší svět vytvářet skrze proměnu sebe sama a svého vztahu 

k okolí. 

 

Záměr, se kterým do tohoto projektu vstupoval se, Bc. Alanu Tylovi, podařilo naplnit. 

Udržel si, podle mého názoru, od zkoumaného textu užitečný odstup a v diplomové práci 

pak ukázal, jak je možné využít manažerský text při osobnostním rozvoji manažera. Je 

evidentní, že tento způsob osobnostního růstu zůstane i v budoucnosti jednou 

z nejvyužívanějších forem manažerského vzdělávání.    

 

K diplomové práci mám dvě připomínky formálního charakteru. Postrádám v ní jednak 

projekt diplomové práce a zároveň bych jí vytknul chybné číslování kapitol v obsahu, 

které se však nepřenáší do textu samotného, viz např. str. 75. 

 

Závěrem bych chtěl ocenit autorův poctivý přístup a snahu odevzdat dostatečně zralý a 

promyšlený text. Za nesamozřejmé považuji i odvahu, se kterou se, Bc. Alan Tyl, pustil 

do málo praktikované metodologie zpracování a cílevědomost, se kterou dotáhnul své 

úsilí do zdárného konce.  

 

Úkol k obhajobě diplomové práce: 

 

1) Jak by si, na základě vašeho porozumění Coveyho návykům, měl počínat leader, 

který sice dosáhnul nezávislosti, ale pohybuje se v prostředí, které nesměřuje 

k vytváření vzájemnosti? 

   

Prohlašuji, že diplomová práce, 7 návyků a principy managementu, splňuje nezbytné 

požadavky a navrhuji ji klasifikovat stupněm výborně - velmi dobře.  

 

V Praze 21. ledna 2019 

 

Hodnocení zpracoval: Mgr. Petr Vrzáček 


