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Název práce: Fenomén manažerů v kontextu českého trhu práce 

Cíl práce: Hlavním cílem diplomové práce je identifikace rozdílů v náplni práce manažerů 
a pracovníků na pozicích označovaných jako manažerské. 
 
 

Celková náročnost práce: 

podprůměrná  průměrná  nadprůměrná  (zvýrazněte) 
 
Kritéria hodnocení práce – stupně hodnocení: 

výborně - velmi dobře    - dobře  - nevyhovující (uveďte) 

Stupeň splnění cíle práce 
 

výborně 

Samostatnost při zpracování tématu 
 

výborně 

Logická stavba práce 
 

výborně 

Práce s literaturou – citace, vlastní komentář  
 

výborně 

Adekvátnost použitých metod 
 

výborně 

Hloubka tematické analýzy, vlastní přínos 
diplomanta/diplomantky 

velmi dobře 

Úprava práce: text, grafy, tabulky 
 

velmi dobře 

Pravopis a stylistika 
 

výborně 

 
Praktická či teoretická využitelnost zpracování: 
 
podprůměrná  průměrná  nadprůměrná  (zvýrazněte) 
 
Hodnocení práce: 
Předložená práce se věnuje aktuální problematice vážící se na manažerskou činnost, která je pro 
organizované aktivity člověka mimořádně důležitá.  
Diplomant si uvědomuje, že ne všechna práce označovaná jako manažerská takovou ve skutečnosti je. 
Hledá tedy podstatu manažerské činnosti, a to i proto, aby vzdělávání budoucích a stávajících 
manažerů bylo správně cílené do činností, které manažer musí zvládnout především. 
Diplomant použil při zpracování práce vhodné metody kvalitativního i kvantitativního výzkumu a 
prokázal schopnost pracovat s domácí i zahraniční literaturou. 
Vytýčených cílů práce bylo dosaženo, vědecká otázka byla zodpovězena. 

Připomínky: 
Je škoda, že některé detaily práce nebyly zcela dotaženy, např. název obrázku na konci stránky a 
obrázek samotný na straně další. 
V neoznačených legendách k obrázkům chybí některé použité symboly, viz např. obr. č. 5, nečíslované 
vzorce viz např. str. 20. 
Jde ale o detaily, které kvalitu práce nesnižují. 
 

Otázky k obhajobě: 
1. Upřednostňoval byste na místo generálního ředitele např. strojírenské firmy člověka se vzděláním 
ekonomickým, nebo se vzděláním v oblasti strojírenství – a proč? 
2. Popište a vysvětlete předpokládaný vývoj obsahu a forem manažerské práce v období rozvoje 
Průmyslu 4.0. 
 
 
 
 
 



Navržený klasifikační stupeň: 
výborně 
 
Prohlašuji, že nejsem v rodinném či jiném soukromém vztahu k diplomantovi/diplomantce. 
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