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Lenky Černé zpracované na téma Styly manažerské práce 

Bakalářská práce Lenky Černé je rozdělena do 6 kapitol (vč. závěru) o celkovém 

rozsahu 60 stran. Autorka v práci využila - jak uvádí v soupisu bibliografických citací - 20 

pramenů, z toho 8 cizojazyčných. Bibliografie doplňuje počet pramenů o 7 titulů, z toho jsou 

3 cizojazyčné. Předložená bakalářská práce v rozsahu i použitím zahraničních titulů 

překračuje požadavky kladené na tento typ práci. 

V textu bakalářské práce se autorka - ve shodě s citovanými prameny - pokouší podat 

chronologický přehled názorů na efektivitu stylu manažerské práce, dále vymezuje základní 

rozdíly mezi managementem a leadershipem a v podstatě správně uvádí, že obě pojetí kladou 

jiné nároky na funkce a role manažerů, když je přitom v současnosti potřebné zabývat se 

obojím a zvládat nároky na funkce (role či kompetence) s tím spojené. Svůj "výklad" podává 

v kontextů typologií, respektive klasifikací stylů řízení a v kontextu vývoje koncepcí a 

hlavních proudů teorií managementu a přístupů k němu. Jako většina jí citovaných i dalších 

teoretiků managementu přitom na závěr dochází k tomu, že je obtížné, ne-li nemožné, uvést, 

který ze stylů řízení je nejlepší (volně dle BP, s. 59). Tento závěr jistě není nový a i jinak je 

práce sice solidním - místy komentovaným -, nicméně však přehledem víceméně známých 

skutečností. 

Autorka ve své bakalářské práci nicméně sice na úzce vymezeném poli, ale přeci dle 

mého soudu solidním způsobem prokázala svoji schopnost pracovat s odbornou literaturou. I 

jazykově a stylisticky je práce dobře zvládnutá. Ovšem tím, že v ní autorka přebírá 

"manažerský slovník" a označení kategorií stylů řízení a přístupů k řízení a vedení lidí 

používaných v jí citovaných pramenech, dává zároveň do ruky zbraň všem kritikům této 

literatury a potažmo i své BP. Pojmy jako tradiční, moderní či nový by si možná zasloužily 

komentář - vůči čemu tradiční a v jakém smyslu moderní či nový? Existují skutečně v teorii i 

praxi managementu nějaké opravdu nové přístupy? Vzhledem k tomu, že autorka v textu BP 
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zmiňuje svoji několikaletou praktickou zkušenost, zajímalo by mne, zda a jak jsou jí uvedené 

přehledy v praxi reflektovány a posouvají-li vývoj vedení lidí skutečně k vyšší efektivitě a 

smysluplnosti. A dále budu ráda, pokud v rozpravě nad svojí prací uvede také další 

podmínky, které musí organizace i jednotliví manažeři zohledňovat při hledání a snad 

nalézání vhodných (zdráhala bych se napsat nejlepších) způsobů práce s lidmi v organizaci. 

Závěr: 

Celkově hodnotím bakalářskou práci Lenky Černé zpracovanou na téma Styly 

manažerské práce pozitivně. Autorka v ní prokázala svoji solidní orientaci v tématu a 

schopnost pracovat s odbornými prameny. 

Domnívám se, že předložená bakalářská práce odpovídá požadavkům kladeným na 

tento typ prací, a proto ji do por u č u i i k ob h a i obě. 

V Praze 29. srpna 2008 
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PhDr. Michafla Tureckiová, CSc. 
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