
Oponentský posudek bakalářské práce 

Kateřina Lišková: Manažerské rozhodování 

Předložená bakalářská práce má výrazně teoretické zaměření a je psána na vysoce abstraktní 

rovině v tom smyslu, že o zvoleném tématu pojednává obecně a ne např. s ohledem na oblast 

personálního řízení. 

Nepřehlédnutelným rysem bakalářské práce K. Liškové je velká systematičnost (a bylo by 

možné dodat také pečlivost), s níž je text rozdělen do základních kapitol i nižších celků. Práce 

má kompilační povahu, čímž míním, že v ní je sama autorka jakoby nepřítomná (alespoň 

v explicitním smyslu). V textu bych uvítal osobní komentáře a hodnocení. Takto je psán 

"nezúčastněně", bez identifikovatelného "já" autorky. 

O ústředním problému je pojednáno bezpochyby kvalifikovaně, se znalostí příslušné odborné 

literatury, ale - jak už jsem uvedl - bez ohledu na (vybrané) konkrétní kontexty, v nichž se 

manažerské rozhodování odehrává. Nedozvídáme se příliš např. o odlišnostech manažerského 

rozhodování s ohledem na velikost organizace. Místo toho se pohybujeme na rovině jakýchsi 

"ideálních typů". Odhlédnuto je rovněž od možnosti srovnávat různé přístupy k věci, sledovat 

vývoj pohledů v čase a také diskuse mezi nimi. 

Respektuji samozřejmě autorčino právo vybrat si způsob zpracování zvolené problematiky, 

přesto se domnívám, že zvolená cesta uzavřela příležitost k živějšímu (a snad i 

srozumitelněj šímu) podání. 

Text práce o 64 stranách tvoří 7 hlavních kapitol. Nejkratší (pouhé 2 strany) je kapitola 1, 

nejrozsáhlejší a nejpropracovanější je kapitola 4. Soupis bibliografických citací uvádí 19 

položek, z toho 2 tituly cizojazyčné. 

K formální stránce podotýkám pouze tolik, že je bez závažných nedostatků, vyskytuje se 

pouze několik nedostatků drobnějších. U seznamu prvků rozhodovacího procesu (s. 15) chybí 

informace, zda se jedná o kategorizaci autorčinu či převzatou. Stejná nejasnost se týká 

seznamu ze s. 34. Na několika místech se vyskytují chyby v interpunkci (s. 25), autorka 

zásadně nepíše čárku před spojovacím výrazem "a to". Překlepů je v práci minimálně (např. s. 

30). 

Doporučuji k obhajobě. 
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