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V úvodu celého posudku bych rád připomenul, že posuzovaný text ve své původní podobě, tak 

jak byl odevzdán autorem, zásadně nesplňoval základní požadavky kladené na formální úpravu 

diplomové práce a byl proto autorovi vrácen k přepracování. Bohužel i tento upravený text vykazuje 

mnohé formální i obsahové nedostatky. Překvapující jsou především velmi časté slohové neobratnosti 

projevující se nedokončenými či logicky nesmyslnými a vzájemně nenavazujícími větami (např. str. 

10,20,21,26,32). Objevují se rovněž chyby v interpunkci či v gramatice. Ačkoliv se práce na první 

pohled jeví jako solidně uchopená a systematicky rozčleněná, bližší pohled přesvědčuje spíše o opaku. 

Jednotlivé kapitoly tak vykazují jakýsi vnitřní chaos. Autor obvykle začíná výklad svými vlastními 

názory a konkrétními údaji, přičemž teprve v druhé polovině kapitoly jsou zařazeny definice a 

vymezení jednotlivých pojmů (příklad: již od začátku první kapitoly operuje s pojmy profesní a další 

profesní vzdělávání, přičemž kjejich definici se dostává až na str. 10, podobné je to i s vymezením 

pojmů manažer, manažerské kompetence apod.). Časté je rovněž opakování témat i celých frází 

(výrazně např. na str. 6 nebo téma MBA). Text vykazuje výraznou nekonzistentnost nejen po stránce 

obsahové, ale rovněž i slohové. Autorův styl psaní se v průběhu výkladu často výrazně proměňuje, což 

zákonitě vzbuzuje jistou pochybnost o původnosti celého textu. Některá další fakta tuto domněnku 

spíše potvrzují. Například v celé první části kapitoly 1 se autor obejde bez jakéhokoliv odkazu, ačkoliv 

právě tyto pasáže obsahuji některé zásadní definice a vymezení. Podobná situace se pak opakuje i 

v dalších kapitolách, např. na str. 25-26 či ve většině čtvrté kapitoly. V první kapitole autor rovněž 

uvádí některé pasáže z Hamburské deklarace, opět bez žádoucího odkazu na výchozí zdroj. Jako 

nepodstatná se pak v této optice jeví otázka, proč autor vychází z deset let starého dokumentu, když 

byla v uplynulých letech přijata celá řada aktuálnějších strategií, memorand a výzev. Celkově práce 

působí nedokončeně, jako kdyby autor nahrubo načrtnul základní myšlenky, ale již nenašel čas nebo 

sílu propojit je v homogenní celek. 

Otázkou je i účelnost některých kapitol. Proč např. autor považoval za nutné zabývat se 

podrobněji evropskými vzdělávacími programy, když většina z nich nemá se vzděláváním manažerů 

nic společného? Celá podkapitola 1.1 je navíc poněkud matoucí, z textu nevyplývá základní systém 

těchto programů a jejich vzájemná návaznost. V přítomném čase jsou navíc charakterizovány 

programy, které již byly zrušeny či výrazně pozměněny. Celá situace má jednoduché vysvětlení: 

podstatná část podkapitoly je doslova opsána ze staršího textu Z. Palána, čímž autor jednak uvádí již 

dávno neplatné údaje, jednak se zásadně prohřešuje proti základní etickým pravidlům, neboť použitý 

pramen není vůbec v textu uveden. Podobný problém se objevuje i v následujících pasážích, které jsou 



věnovány situaci dalšího profesního vzdělávání v ČR. I zde uvedené údaje jsou zastaralé, autor se 

zabývá v podstatě pouze situací v 90. létech a aktuální stav zde není vůbec zachycen. Definice 

uvedené na str. 10 jsou opět doslova opsány z knihy Z. Palána, aniž by byly jako citace označeny. 

I druhá kapitola, věnovaná problematice podnikového vzdělávání, vzbuzuje některé otázky. 

Především chybí celkový popis systému podnikového vzdělávání a zásady jeho realizace. Většinou jde 

o obecné fráze, autor se vyhýbá bližší analýze či deskripci. V textu jsou např. uvedeny jednotlivé typy 

podnikového vzdělávání, aniž by některé z nich byly blížeji vysvětleny (např. interní vzdělávání). 

Ačkoliv je jedna z podkapitol nazvaná Cíle podnikového vzdělávání, většině podstatných aspektů 

tohoto tématu (co si pod pojmem cíle představit, zásady jejich stanovení apod.) není v textu ve 

skutečnosti věnována takřka žádná pozornost. A co měl autor konkrétně na mysli tvrzením ze str. 16, 

že je k dispozici celá řada metodologií? Zcela matoucí a nesouvislé je pak vymezení obsahu 

vzdělávání pracovníků jako personální činnosti (str. 21-22). Rovněž následující pasáže, kde je do 

systému vzdělávání zaměstnanců zařazena orientace, doškolování, přeškolování a iniciovaný rozvoj 

organizací nesvědčí o zvládnutí obecně používané odborné terminologie. 

K samotnému vzdělávání manažerů se dostáváme až ve třetí kapitole, za polovinou textu. Opět 

zde narazíme na jistou nedůslednost, kdy nejsou již v úvodu kapitoly vymezeny základní pojmy, 

jakými jsou např. manažer a management, popřípadě není alespoň stručně vymezen význam manažerů 

pro podnik, případně specifika jejich profese. K relevantní definicím se autor dostane až po šesti 

stranách výkladu. Polemizovat lze rozhodně s tvrzením ze str. 25, kde je mezi nejúčinnější formy 

vzdělávání manažerů řazen i tréninkový seminář, případně s hodnocením ze str. 27, kde je jako 

základní aktivita podniku uveden manažerský rozvoj. Překvapivé je kontinuální používání pojmů 

formy a metody vzdělávání jako synonym. Na str. 28 je uvedeno, že se cyklus manažerského rozvoje 

skládá z pěti bloků, aniž by tato skutečnost byla dána do souvislosti s předcházejícím výkladem, příp. 

blíže vysvětlena. Otázkou rovněž je, zda se vzdělávání manažerů stává důležitou součástí podnikového 

vzdělávání až v devadesátých letech (str. 25). Problémem je také fakt, že autor často nerozděluje mezi 

vzděláváním manažerů a vzděláváním řadových zaměstnanců a mechanicky aplikuje obecná 

východiska právě na problematiku manažerského vzdělávání. Zcela matoucí a v podstatě zbytečný je 

výklad zaměřený na možnosti studia manažerů na vysokých školách. Autor opět evidentně nekriticky 

vychází z různých pramenů a některá témata se tak proto v různém pojetí zbytečně opakují. Např. o 

studiu MBA se v různých souvislostech a bez vzájemné návaznosti pojednává hned třikrát (str. 26, 32 

a 34). Naopak velmi zajímavý a přínosný je přehled odkazů na webové stránky týkající se různých 

podob manažerského vzdělávání. 

Čtvrtá kapitola je nelogicky nazvaná Výběr dodavatele rozvojových programů pro společnost 

ABC, kdy toto téma není příliš v souladu se zaměřením celého textu. Kapitola se navíc nezabývá 

systémem manažerského vzdělávání v celé jeho šíři, ale koncentruje se v podstatě najediný vzdělávací 

program, který navíc není čistě manažerský. Autor tento program opět představuje formou prostého 

popisu, bez bližší analýzy. Tak jako v ostatních kapitolách, i pro tyto pasáže je typický nelogicky 



převrácený výklad: autor nejdříve přibližuje konkrétní vzdělávací program a teprve poté následuje 

pokus o vymezení již dříve používaných pojmů (liniový manažer apod.). Kapitola - a tím i celá práce 

- navíc vlastně není dokončena. Autor slibuje příklad z českého prostředí, uvádí rovněž, že společnost: 

" ... fonnulovala následující požadavky ... " (str. 47), ale tyto požadavky již nejsou uvedeny. 

Očekávaný ilustrativní příklad tedy absentuje, stejně tak i případná (a žádoucí) komparace. 

Samostatnou zmínku si zasluhuje práce s odbornou literaturou. V Soupisu bibliografických 

citací je uvedeno celkem 10 pramenů, z toho 4 cizojazyčné. Bibliografie uvádí dalších 14 textů, z toho 

jeden cizojazyčný. Jedná se o počet spíše průměrný, nicméně tituly svým zaměřením a odbornou 

úrovní odpovídají všem požadavkům. Jednotlivé prameny jsou uvedeny korektně a v souladu 

s platnými nonnami. Jedinou odchylkou je uvádění čísla citované strany místo obvyklého celkového 

počtu stran. Při podrobnější četbě se ovšem objevuje překvapivý rozpor mezi počtem uvedených a 

skutečně použitých titulů. Autor totiž velice často vychází z pramenů, které vůbec nejsou v Soupisu 

bibliografických citací uvedeny. Příklady můžeme nají na str. 13, 14, 16, 17, 18,36,46 apod. Můžeme 

se pouze dohadovat, zde v těchto případech došlo k omylu (může jít např. o záměnu roku vydání), či 

zda jde o záměr. Pro druhou variantu hovoří překvapivě často se opakující situace, kdy se v textu 

objevují doslova přepsané pasáže z odborných publikací, přičemž tyto zdroje nejsou v textu nikde 

přiznány (např. str. 10, 23 apod.). Nedodržení základních norem je tak zcela evidentní. Z fonnálního 

pohledu připomeňme ještě skutečnost, že v Obsahu by měl být zařazen i Úvod, který by rovněž měl 

být, spolu se Závěrem, Soupisem bibliografických citací a Bibliografií, očíslován. 

Nepochybuji o autorově snaze a o jeho praktických zkušenostech, přesto však z celé práce 

vyplývá jeho slabá orientace především v teoretických aspektech oboru. Text navíc vykazuje mnohé 

prohřešky proti obecně platnému etickému kodexu. Souhrnně se dá konstatovat, že posuzovaná 

bakalářská práce po formální ani obsahové stránce nesplňuje nároky, které jsou na tento druh 

písemného projevu kladeny. Přesto si však myslím, že by měl autor dostat příležitost svůj postup a své 

názory obhájit před zkušební komisí. 

V Praze dne 28. ledna 2008 

PhDr. Michal Šerák, Ph.D. 


