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1. Hodnocení volby tématu práce (relevance k oboru, 

originalita) 

a) výborně 

b) velmi dobře 

c) dobře 

d) nevyhovující 

Odůvodnění: 

 

Student si vybral téma relevantní pro specializaci v oboru řízení (management), méně zřejmá je 

vazba na oblast řízení sociálních a zdravotnických organizací. Autor má ambici konfrontovat 

univerzálnost principů vybrané teorie, vazba na prostředí sociálních a zdravotních služeb je 

velmi volná. 

2. Hodnocení formulace hlavního cíle práce a) výborně 

b) velmi dobře 

c) dobře 

d) nevyhovující 

Odůvodnění: 

 

Student představil ambiciózní plán diskutovat univerzalitu principů zpracovaných teoretikem 

managementu S.Coveym. Autor zmiňuje ambici prostřednictvím polemiky s autorem a 

hledáním paralel mimo manažerskou literaturu hlouběji pochopit výchozí pojetí managementu. 

Autor uvádí, že se bude pohybovat v rámci „tradice západního myšlení“. Autor vysvětluje své 

motivy pro zvolený přístup: „…A obzvláště v případě manažerů – kteří dohromady rozhodují o 

pracovních podmínkách a pracovní náplni stovek milionů lidí po celém světě, kteří ovlivňují, 

jakým směrem se vydávají nadnárodní korporace, se zdroji a mocí přerůstající posupně i mnohé 

menší státy – může jakákoliv větší odchylka od jasného pohledu na věc mít závažné dopady.“ 

(str. 5 práce) 

Formulace cíle je vůči povaze a rozsahu diplomové práce nepřiměřeně ambiciózní, z formulace 

je zřejmé opravdovost a hloubka osobního zaujetí tématem. 

3. Hodnocení provázanosti kapitol a struktury práce a) výborně 

b) velmi dobře 

c) dobře 

d) nevyhovující 

Odůvodnění: 

 

Autor v úvodu popisuje zvolený postup: parafráze hlavního autora, polemika opřená o díla 

autorů z jiného diskursu a vlastní reflexe. Tato struktura v práci není dodržena, proporcionálně 

se liší části parafrází, části polemik. Velký prostor věnuje autor kritickému článku v kapitole 

4.1. Bohužel se již jen v omezené míře vrací k jednotlivým principům. Struktura práce jde od 

konkrétního k obecnému.  

4. Hodnocení práce se zdroji, míra vyjasnění pojmů, 

teoretické zpracování 

a) výborně 

b) velmi dobře 

c) dobře 

d) nevyhovující 

Odůvodnění: 

 

Autor využívá české i zahraniční zdroje. Sám uvádí, že při volbě zdrojů z jiného oboru pro účely 

polemiky vybral zdroje „náhodně“, resp. vybral ty, které v nedávné minulosti četl a jejichž 

obsah si vybavoval „matně“. Autor zvolený postup obhajuje tím, že výskyt či absence 

„podobností“ může podpořit či oslabit tvrzení S. Coveyho o „univerzalitě“ principů. Nedokládá 

však ověření skutečnosti, že mezi zvolenými tituly není vazba (např. vzájemné odkazy, využití 

obdobných zdrojů apod.). 

5. Hodnocení metodologického uchopení a jeho 

zdůvodnění, etické aspekty výzkumu  

 

a) výborně 

b) velmi dobře 

c) dobře 

d) nevyhovující 



 

Odůvodnění: 

 

Autor některá rizika zvoleného postupu sám reflektuje v úvodu textu. Způsob osobní reflexe, ve 

kterém výrazně převažuje aplikace principů do oblasti partnerského, ne manažerského života 

ilustruje autorovo hluboké osobní zaujetí pro pochopení věci, z hlediska povahy práce a 

studovaného oboru je diskutabilní. Přístup autora je ryze teoretický, zejména v závěru práce 

(kapitola 5. Osobní zkušenost) teoretickou půdu zcela opouští a reflektuje ryze praktické využití 

principů, navíc primárně v partnerském životě. 

6. Hodnocení zpracování a interpretace výsledků 

výzkumu 

a) výborně 

b) velmi dobře 

c) dobře 

d) nevyhovující 

Odůvodnění: 

 

Kapitola 6 – Diskuse spíše shrnuje dříve podrobněji popsané kritické vstupy. Autor nechává 

čtenáře si závěry nepřímo dovodit. Závěrečná doporučení jdou nad rámec závěrů diskuse, 

opírají se především o reflexi vlastní zkušenosti při aplikaci principů v běžném životě a praxi. 

Je škoda, že autor věnoval této reflexi tak omezený prostor.  

7. Hodnocení naplnění cílů a zpracování závěrů práce a) výborně 

b) velmi dobře 

c) dobře 

d) nevyhovující 

Odůvodnění: 

 

Od původního záměru polemikou podpořit či zpochybnit „univerzálnost“ principů se autor ve 

zpracování práce posunuje spíše k vhodnému využití poznatků, doporučení a technik S. 

Coveyho v rozvoji osobnosti manažera. Tento závěrečný posun je opřen především o osobní 

reflexi využití vybraných principů a výsledků jejich uplatnění ve vlastní praxi/životě.    

8. Hodnocení formální stránky práce a) výborně 

b) velmi dobře 

c) dobře 

d) nevyhovující 

Odůvodnění: 

 

Autor v úvodu své práce definuje grafické rozlišení práce s cílem odlišit parafráze, citace a 

vlastní komentáře a reflexi textu (jednoduchou kurzívou). Ve vlastní práci se pak citace 

objevují jak v běžném textu, tak v textu psaném kurzívou (např. na str. 16 jsou kurzívou psané 

pouze převzaté myšlenky). Autorova intepretace se na str. 16 dostává až do formy poznámky 

pod čarou. Text se tak stává obtížně čitelným a stírá se rozdíl mezi srovnáním různých autorů 

a vlastním komentářem či reflexí autora. V práci se objevují gramatické chyby (str. 36, 

„…výzkumy, které ukazovali y, str. 99: „…systémy….by neměly být zaváděni y“) 

9. Hodnocení přínosu práce pro praxi  a) výborně 

b) velmi dobře 

c) dobře 

d) nevyhovující 

Odůvodnění: 

 

Autor představil velmi neobvyklý přístup k publikaci autora, který je v manažerské praxi 

považován za autoritu („guru managementu“) a jehož dopad pro manažerskou praxi je značný. 

V rámci praxe si autor klade odvážný cíl – vést polemiku s praktiky akceptovanou autoritou. 

Tento krok je třeba ocenit a podpořit. Úskalím pro využití práce pro praxi je velká náročnost 

čtení textu, který je formálně obtížně přehledný, nevyvážený (místy velmi hutný, místy až 

povrchní). Je třeba ocenit opravdový a hluboký zájem autora o hlubší pochopení rozsáhlého díla 

S. Coveyho. 

10. Otázky k 

obhajobě 

  

V čem vidíte přínos návyků S. Coveyho pro oblast řízení sociálních a zdravotních 

služeb v kontextu ČR? 

 

Které principy (návyky) dominují dialogu v sociální politice ČR v současné době? 

 

 

11. Celkové zhodnocení práce a) výborně 

b) velmi dobře 

c) dobře 

d) nevyhovující 

Odůvodnění: Autor si vybral relevantní téma pro oblast managementu. Cíl práce byl velmi ambiciózní a 

zvolené metody nebyly zcela adekvátní zvolenému cíli, nebyly ani důsledně uplatněny. Po 

formální stránce je práce málo přehledná a obtížně čitelná, vyskytují se drobné formálních 

chyby. V práci je třeba vyzdvihnout odvahu autora polemizovat s „autoritou“ uznávanou 



 

praktiky managementu. Dále je třeba ocenit autorovu upřímnou touhu hlouběji porozumět a 

získat kritický odstup od vlivného díla renomovaného autora. 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

Dne 31.1.2019 

 …………………………………………………………………….. 

podpis autora posouzení 


