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Posudek oponenta práce 

Předložená práce již ve svém počátku "bojuje" s několika zásadními problémy. 

První je již samostatný cíl práce, který autorka na str. 6 charakterizuje takto: 

"Mým cílem je představit a utřídit hlavní proudy, které se v současné době 

z hlediska moderního managementu zabývají tématem účinného vedení lidí" ... 

Problém je v tom, že není definován pojem moderní personální management. 

Začínám již být na tato třídění alergický. Když autorka připustí, že se bude 

zabývat moderním personálním managementem tak také říká, že existuje nějaký 

nemoderní (zastaralý) personální management. Chtěl bych proto autorku požádat 

o jasné vyjádření co je co. Kdybych měl vzít namátkou odbornou literaturu, tak 

Alfred J. Walker vymezuje moderní personální management jako takový, který 

intenzivně využívá informační technologie. Ať již jde o expertní systémy (např. 

výpočet mezd), či o personální informační systémy, nebo o tzv. robustní 

informační systémy. Nic takového však v práci nenacházím, a tak bych mohl 

tvrdit, že práce ani zdaleka nenaplnila svůj cíl ... 

Ještě větší problém je pojem účinné vedení lidí. I když je tento pojem vlastně 

jediným tématem práce, tak ho autorka vymezuje (bůh ví proč) až na straně 23. 
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Doslova píše "Účinné vedení lidí je tedy to, které obsahuje schopnost vytvářet 

vize a získává pro ně ostatní a zároveň s tím také umí a dokáže zasáhnout 

direktivně v případě, že je to nutné". Ponechám stranou to, že účinné vedení je 

v tomto pojetí asi nějaké fluidum ... Nicméně je třeba si říci co je vize, resp. vize 

podniku. Když přijmu tezi, že vize podniku představuje "vidění do budoucnosti" 

tedy představu o fungování podniku ve vzdálenějším období dojdeme k závěru, 

že autorka míří hodně vysoko. Je opravdu nutné, aby účinné vedení směřovalo 

k vizi? Není lepší, když vedení lidí směřuje hlavně ke strategii podniku, tj. 

koncentrovanému a objektivnímu vyjádření vize? Někdy dokonce stačí, když 

vedení lidí směřuje k "osvojení" hlavních záměrů firmy, priorit pro rozvoj apod. 

Jinak lze tuto bakalářskou práci hodnotit relativně kladně. Autorka se snaží 

hromadit poznatky z relevantní literatury, třídit je a zaznamenávat určité 

"uzlové" body poznání. Přiznám se, že nevím proč je velký prostor věnován 

"tanečkům" kolem rozdílů mezi pojmy řízení a vedení lidí. Jsem prostě pro 

přímější a jednodušší vymezování pojmů. Řízení lidí spočívá v ovlivňování 

jejich chování a jednání dle cílů podniku a prostřednictvím motivace k výkonu. 

Prostě řečeno řízení lidí je především vedení a konec. Také při vymezování 

pojmu motivace bych spíše primárně "sáhnul" po psychologické literatuře než 

po zdrojích z personálního managementu (při vší úctě k nim). 
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Předloženou bakalářkou práci kolegyně Vávrové "Účinné vedení lidí" 

doporučuji k obhajobě. S prameny a odbornou literaturou pracuje v souladu 

s normamI. 

Praha 10.6.2010 

Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, DrSc. 
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