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Jiří 8réda 

Efektivita pracovního týmu založená na získávání a rozvoji kompetencí 

Posuzovaná bakalářská práce sestává z 58 stran hlavního textu a 3 stran 

příloh. Autor v práci použil - jak sám uvádí v soupisu bibliografických citací - 30 

pramenů, z toho jsou 2 cizojazyčné. Text je rozčleněn do 5 hlavních kapitol, k nimž 

je třeba přičíst také Úvod a Závěr. Dále nechybí Soupis bibliografických citací a 

Bibliografie, internetové zdroje a Přílohy. 

Jiří Bréda si zvolil zajímavé a aktuální téma, které zpracoval osobitým 

způsobem. V první kapitole, nazvané Klíčové milníky rozvoje a prohloubení 

spolupráce, zabíhá do hluboké historie, kde se snaží najít původ "spolupráce", a to 

až u jednobuněčných organismů. První kapitola budí dojem spíše biologického 

vývoje než psychosociálního a andragogického. Navíc některé podkapitoly se zdají 

být nekoncepční a proto nadbytečné. 

Druhá kapitola se zabývá teoretickými východisky vzniku a rozvoje týmu. Třetí 

kapitola se zaměřila na identifikaci, typy a dělení kompetencí. S modelem řízení 

podle kompetencí (CBM) seznamuje čtvrtá kapitola. 

Pátá kapitola - Rozvoj kompetencí v týmu - by měla tvořit stěžejní část 

bakalářské práce. Autor však pouze na čtyřech stranách popisuje týmové 

kompetence a nástroje rozvoje kompetencí. Je na škodu práce, že tuto část více 

teoreticky a prakticky nerozpracoval a nezasadil do širších sociálních a 

hospodářských souvislostí. 

Mám rovněž výhrady k formální stránce práce, stejně jako k neúčelné 

struktuře práce (např. kapitola 1 a 2; pouze jedna podkapitola u 5. kapitoly). Některé 

podkapitoly se jeví jako nelogické a zbytečné. 



Pro případnou rozpravu nad bakalářskou prací prosím autora o vyjádření 

k problematice efektivity pracovního týmu, tedy jak mohu vytvořit "efektivní tým", 

jakými nástroji jej mohu motivovat a vést? Dále by mě zajímaly perspektivy a trendy 

ve vzdělávání a rozvoji kompetencí v kontextu týmové práce. 

Závěr: 

Celkově hodnotím posuzovanou bakalářskou práci jako poměrně zdařilý 

pokus o popis získávání a rozvoje kompetencí v kontextu týmové práce. I přes výše 

uvedené výhrady ji doporučuji k obhajobě. 

V Praze 10. června 2010 PhDr. Jaroslav Veteška, Ph.D. 


