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Bakalářská práce Martina Cháry slibuje zpracovat jistě závažné - byť již nikoli 
zásadní - téma vzdělávání a rozvoje specifické skupiny zaměstnanců, v tomto případě 

manažeru. 

Autor se pokusil zasadit uvedené specifické téma do širšího kontextu profesního a 
dalšího profesního, respektive podnikového vzdělávání na straně jedné, na druhé straně ho 
pak obohatit o příklad programu manažerského vzdělávání ve společnosti ABC. Ve výsledku 
tak jeho práce čítá celkem 53 stran textu (vč. Soupisu bibliografických citací - 10 titulů, 
z toho 4 cizojazyčné a Bibliografie - dalších 13 publikací, 1 cizojazyčný pramen pak 
zachycuje právě popis modulů vzdělávacího programu společnosti ABC). Předložená 

bakalářská práce tak výběrem tématu, uvedením několika cizojazyčných pramenů a svým 
rozsahem naplňuje požadavky kladené katedrou andragogiky a personálního řízení na 
uvedený typ prací. 

Práce dle mého soudu rovněž tak právě naplňuje požadavky na obsahové zpracování 
bakalářské práce, ovšem bohužel s mnoha vcelku zásadními připomínkami. 
K nejzávažnějším patří, že práce zvolené téma zpracovává značně povrchně a mnohde se 
odkazuje na prameny nikoli snad překonané, ovšem poněkud staršího data (např. Hamburská 
deklarace či v textu zmiňované požadavky EU na nově vstupující země, vč. ČR, z čehož sice 
nikoli explicitně, ale přesto významně plyne, že autor v textu mnohde nezohlednil vývoj na 
trhu vzdělávání a rozvoje manažeru v ČR v uplynulých téměř 4 letech). Také obsah 
jednotlivých kapitol by jistě stál za hlubší rozbor - rozporuplné používání terminologie ve 
vzdělávání dospělých je jen jednou z mnoha možných výtek. Na obranu autora dodávám, že 
ani oficiální dokumenty mu zde nebyly příliš nápomocné. Místy tak ovšem nabývá text 
podobu "roztříštěných střípků" poznatků a ne vždy vhodně kompilovaných pasáží, jako by 
náhodně vybraných z literatury. Bakalářské práci jistě rovněž neprospělo, že se některé části 
textu téměř nebo úplně doslova opakují na ruzných místech a že se - přes opakovaně 

avizovanou korekturu textu - i ve finální verzi stále ještě objevují nedokončené věty. 

Závěr: 

Celkově hodnotím bakalářskou práci Martina Cháry zpracovanou na téma Vzdělávání 
a rozvoj manažerů jako zatím nejúspěšnější pokus autora o rozpracování uvedené 
problematiky. Přestože jsem měla a mám k práci řadu výhrad, domnívám se, že by -
s ohledem na její stávající "právě dostačující" podobu -, měla být autorovi dána možnost 
pokusit se obhájit svoji koncepci a výsledný text před komisí. 

Vzhledem k tomu, byť s jistými rozpaky, práci do por u č u i i k ob h a i obě. 

V Praze 24. ledna 2008 
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