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Posudek oponenta práce 

Autorka se ve své bakalářské práci snaží dopátrat určitého poznání a efektivitě stylů 

řízení lidí. Volí k tomu relativně snadnou cestu, tj. popis jednotlivých stylů řídící práce 

a nabízí čtenáři "dostatečné množství podkladů pro rozhodování o tom, kdy je vhodné 

který styl řízení uplatňovat" (s. 3). V závěru práce však konstatuje: " Přesto, že jsem ve 

své práci uvedla výčet v současnosti nejpoužívanějších stylů manažerské práce, 

nepodařilo se mi najít uspokojivou odpověď, zda existuje styl řízení, jedinečný přístup, 

který by přinášel lepší výsledky než přístupy jiné" (s. 59). Ponechám bez komentáře 

zda bakalářská práce má sloužit jako návod k řízení lidí. Nicméně by autorce určitě 

neublížila větší skromnost. Některé soudy slouží spíše k sebeprezentaci autorky, nikoliv 

jako odborný text. Toto moje přání určitě nebude vyslyšeno, neboť není tzv. "ln". 

Nejvíc dokumentující pro dnešní pojetí výuky je výběrová přednáška nejmenovaného 

externisty na naší katedře "Manažerské techniky". Tento předmět vyučuje kolega, 

který nejen že neřídil ve své praxi jediného člověka, ale také nikdy nepracoval 

v žádném tržně orientovaném podniku. Jinými slovy chci napsat, že problematika stylu 

řízení k je úzce spojena s výkonem manažerské pozice, manažerskou rolí a standardem 
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očekávaného jednání a chování. Tato skutečnost je sice v pral.i prezentována, ale 

"čtenář" si ji musí sám uvědomit a odvodit z textu. 

Abych jen nekritizoval. Práce je čtivá, obsahuje přehled základních poznatků z odborné 

literatury. Autorka projevila dobré schopnosti pracovat s odbornými prameny. Celkem 

správně vidí styl řízení jako jeden z prvků řídících systémů. Můj dotaz k pojetí práce je 

pro mne typický. Zeptám se (podobně jako v řadě jiných případů) na využívání těchto 

pojmů: 

Autorka používá formulace: 

Tradiční způsoby řízení lidí 

"Nové" způsoby řízení lidí 

Moderní názory na leadership 



Ptám se co je tradiční a nové v uvozovkách? 

Co je moderní přístup a co je moderní názor v souvislosti s leadershipem? 

Jaké jsou tradiční názory na leadership? 

Proč jsou "nové" a ne moderní způsoby řízení lidí? 

Jde zde opět o stařeckou zvědavost. Těchto formulací je dnešní literatura plná. Chci se 

také poučit. Poslední otázku mám následující: Dá se řízení naučit? Dá se vzděláváním 

ovlivnit styl řízení toho kterého manažera? 

Jen na okraj. Na str. 2 je pod čarou výrok No-Name - manažera, který říká, že 

"management rozhodně není jednoduchým povoláním ... " Nebyl to náhodou Jára (da) 

Cimrman? 

Předloženou bakalářskou Lenky Černé "Styly manažerské práce" doporučuji 

k obhajobě. 
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