
Universita Karlova v Praze 
Filozofická fakulta 

Katedra andragogiky a personálního řízení 

Posudek bakalářské práce Dominiky Vítové s názvem 
Manažerské vzdělávání MRA 

Téma posuzované bakalářské práce patří k poměrně rozsueným a často 

zpracovávaným, ať už na odborné nebo i laické úrovni. Takto frekventovaná téma 
proto samozřejmě nastoluje otázku původnosti a samostatnosti. Každý další autor je 
konfrontován s úkolem odlišit se od svých předchůdců a přijít s něčím novým a 
původním, což je s každou další prací těžší a těžší. Podobný problém musela řešit i 
autorka této práce a celkově se dá konstatovat, že jí ho alespoň částečně podařilo 
vyřešit. Její hlavní devizou jsou především osobní zkušenosti a postřehy, které se ji 
koherentně podařilo propojit s teoretickými východisky. 

Práce má rozsah 63 textových stran a je rozdělena do 4 samostatných kapitol, 
Úvodu a Závěru. Soupis bibliografických citací obsahuje 25 pramenů, z toho pouze 2 
cizojazyčné, doplňková Bibliografie potom další dva prameny. Jedná se převážně o 
literaturu odpovídající odborné úrovně a autorka v celém textu prokazuje svou 
schopnost korektně s těmito prameny pracovat. V některých případech však lze hovořit 
až o jejich nadužívání, neboť autorka si nezřídka odbornou literaturou vypomáhá i při 
formulování běžných, často až triviálních skutečnosti. Upozornil bych rovněž na 
skutečnost, že kolega Reichel je v Soupisu uveden pod zdeformovaným jménem. 
Z formálního hlediska je práce jinak vypracována pečlivě a zodpovědně a je až na 
výjimky (např. shoda podnětu s přísudkem na str. 4) prosta podstatnějších chyb či 

překlepů. 

První kapitola je zaměřena primárně na vymezení základních aspektů problému. 
Úvodní historický přehled sice obsahuje většinu podstatných údajů, přesto se však jeví 
jako poněkud povrchní a některá témata by si zasloužila podrobnější rozbor (např. 
učící se organizace). Za podstatnější 1'0važuji skutečnost, že autorka začíná výklad 
rovnou rozborem manažerské práce, aniž by ovšem podrobněji vymezila, koho si 
vlastně pod pojmem "manažer" představuje. Z praxe víme, že toto označení je spojeno 
s celou řadou pozic a bývá používáno v nejrůznějších souvislostech. "Manažer" tak 
může být i hlavní pokladník nebo skladník (ty ale autorka pravděpodobně na mysli 
nemá). V rámci subkapitoly 1.3 se poměrně nekoordinovaně hovoří střídavě o 
kompetencích a manažerských kompetencích, ačkoliv se samozřejmě nejedná o 
totožný problém. 

Druhá kapitola přináší podrobný popis systému studia MBA. Za zásadní 
považuji především zdůraznění rozdílů mezi podobu MBA v zahraničí a v ČR. Celý 
výklad je ve srovnání s čistě popisnou první kapitolou velmi podrobný a výrazně se 
v něm projevují osobní zkušenosti autorky. Tento rozdíl vynikne i ve srovnání 
s následující kapitolou, věnovanou didaktickým a organizačním aspektům MBA. 
Autorka se v ní překvapivě věnuje zcela obecným a univerzálně zakotveným tématům, 
které jsou místy až příliš násilně naroubovány na problematiku manažerského 
vzdělávání. Především subkapitola 3.1 má s tématem MBA jen pramálo společného. 
Z textu jednoznačně vyplývá, že autorka chápe práci ve skupině a dokonce i Kolbův 
učební cyklus (viz str. 54) jako výukovou metodu, což se z pohledu některých autorit 



muze jevit jako velmi problematické. Poslední kapitola je pak věnována otázce 
prosperity a kvality manažerských škol, přičemž výklad se soustředění především na 
téma akreditací. 

Celkový velmi solidní a kompaktní dojem z textu je nicméně - z mého osobního 
pohledu - narušen jednou podstatnou skutečností. Autorka se v Úvodu vyznává 
z ambice analyzovat manažerské vzdělávání MBA. Tohoto cíle však dle mého názoru 
nebylo dosaženo. Práce má mnohdy čistě deskriptivní charakter, kdy autorka 
jednotlivé aspekty sice podrobně popisuje, nicméně nehodnotí, nezpochybňuje. Jen 
velmi málo se zamýšlí např. nad přínosy tohoto typu studia a už vůbec ne nad 
případnými negativními aspekty. Rád bych v této souvislosti upozornil, že k dispozici 
je celá řada konkrétních analýz efektivity a využitelnosti MBA. Existují např. 

výzkumy (Pfeffera nebo autorkou zmiňovaný Mintzberg), které dokazují, že 
absolvování MBA má minimální dopad na praktickou úspěšnost manažera. Jiné zase 
uvádějí, že absolventi MBA za hlavní přínos tohoto studia nepovažují získané znalosti 
a dovednosti, jak uvádí v textu autorka, ale především navázané kontakty. Podobných 
příkladů je možné uvést celou řadu a mnoho z nich bylo zveřejněno i v ČR. Nic 
z uvedených skutečností ale autorka neuvádí. V textu se hovoří převážně o přínosech a 
pozitivech, pochybnosti o přínosu a efektivitě jsou zcela marginalizovány. Z tohoto 
pohledu nelze práci chápat jako analýzu, ale jako základní, byť podrobný, popis studia 
MBA v ČR. 

Z celé práce je nicmene zrejme, ze autorka se v dané problematice orientuje, 
zvládá odbornou terminologii a její poznatky a zkušenosti jsou i osobního rázu. K této 
práci proto nemám žádné další připomínky. Domnívám se, že ji lze považovat za 
vyhovující doporučuji ji k obhajobě. 

V Praze dne 12. června 2009 

PhDr. Michal Šerák, Ph.D. 


