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Posuzovaná bakalářská práce je rozdělena do 7, vnitřně většinou bohatě členěných, 

textových kapitol, k nimž je třeba přičíst také úvod a závěr. Rozsahem (74 s. a 3 s. 

číslovaných příloh), 19 použitými prameny (z toho jsou 2 cizojazyčné) a další bibliografií o 

17 titulech (2 z toho opět cizojazyčné) práce přinejmenším naplňuje - a v rozsahu překračuje 

- požadavky kladené na uvedený typ prací. 

Svým obsahem předložená BP odpovídá odbornému zaměření katedry. Autorka ke 

studiu a zpracování zvoleného problému přistupovala velmi pečlivě, až hyperkorektně je 

v textu nakládáno s odbornými prameny a vysvětlivkami pojmů (obvykle uvedenými jako 

poznámky pod čarou). Z toho také plyne, že po formální stránce posuzovaná práce - až na 

drobná přehlédnutí - respektuje požadavky státní normy i interní pravidla, která z ní 

vycházejí. 

Práce má logickou strukturu. Autorka v ní vychází z definování pojmů manažerské 

rozhodování a uvedení prvků rozhodovacího procesu (1. a 2. kapitola). Následující čtyři 

kapitoly (3-6) lze považovat za vlastní jádro posuzované práce. K. Lišková v nich podrobně a 

s mnohými odkazy na prostudovanou literaturu vysvětluje třídění a strukturu rozhodovacího 

procesu (3. a 4. kapitola), uvádí bariéry bránící dosažení požadované kvality rozhodování (5. 

kapitola) a nezbytnost relevantních informací potřebných pro rozhodování (6. kapitola). Za 

jistý přídavek k textu o spíše racionálních postupech rozhodování lze považovat 7. kapitolu, 

uvádějící také vliv a význam intuice v procesech rozhodování manažerů. 

V průběhu zpracování BP si byla autorka postupně stále více vědoma komplexnosti a 

zároveň jisté spekulativnosti průběhu procesu rozhodování v praxi. Zároveň s tím v práci 

reflektuje faktickou neshodu mezi racionalitou rozhodování a posloupností jeho kroků tak, 



jak je popisuje teorie, a často spíše intuitivním a někdy až zkratkovitým rozhodováním 

manažerů v reálných situacích. Nicméně jí zpracovaný popis struktury a postupu rozhodování 

lze považovat za vhodný zdroj informací pro všechny, kteří se podobně jako ona budou 

zajímat o problematiku manažerského rozhodování a vyznačovat snahou o zefektivnění 

rozhodování. 

Závěr: 

Celkově hodnotím bakalářskou práci Kateřiny Liškové zpracovanou na téma 

Manažerské rozhodování spíše pozitivně. Autorka v ní prokázala solidní orientaci v tématu a 

schopnost pracovat s odbornými prameny, zejména schopnost komparovat a sumarizovat. 

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 5. června 2009 PhDr. Michaela Tureckiová, CSc. 
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