
Univerzita Karlova v Praze 
Filozofická fakulta 

Katedra andragogikya personálního řízení 

Posudek bakalářské práce 
Zuzana Vávrová: Účinné vedení lidí 

Posuzovaná bakalářská práce svým tématem spadá do odborného zaměření 

katedry a vcelku zdařilým způsobem propojuje několik klíčových disciplín 

studovaného oboru. Jedná se především o teorii organizace a řízení, personální 

řízení (zejména jeho teorii) a sociální psychologii (především pro oblast motivace a 

využití motivačních teorií v praxi ovlivňování jednání pracovníků v rozšířeném pojetí 

řízení pracovního výkonu). Stejně tak by bylo možné považovat předloženou práci za 

poměrně dobře zvládnutou systemizaci současné úrovně poznání zkoumané oblasti 

založenou na komparaci především domácích, tj. sekundárních odborných pramenů. 

Autorka s nimi pracuje na hranici mezi přímými a nepřímými citacemi, nicméně 

korektně. Čtivým a přehledným způsobem na úrovni odborného stylu ve třech 

textových kapitolách postupně sumarizuje vývoj teorií organizace z hlediska 

požadavků na řízení lidí v nich (1. kapitola), vývoj názorů na efektivní vedení lidí 

(skupinový leadership, 2. kapitola) a vztah mezi vedením lidí a motivací jednotlivců 

(motivační teorie, 3. kapitola). 

Práce je vhodně zarámována Úvodem a Závěrem. Celkově tak čítá text 

posuzované práce 50 textových stran. A v tomto směru více než jen naplňuje 

formální požadavek rozsahu BP. Také další požadavek, týkající se počtu v práci 

použitých pramenů práce naplňuje - v Soupisu bibliografických citací je uvedeno 23 

pramenů, z toho jsou 2 cizojazyčné. Samostatná bibliografie v textu uvedena není. 

Také z hlediska dalších formálních náležitostí posuzovaná bakalářská práce ctí 

zásady a pravidla vyžadovaná státní i interní normou. 

Pro rozpravu nad bakalářskou prací nabízím následující otázky: Jakým 

způsobem hodlá autorka rozpracovat témata nastíněná ve stávajícím textu? O jaká 

další témata je dle jejího názoru vhodné rozšířit systemizující přehled věnovaný 

účinnému vedení lidí v pracovních organizacích? 



Závěr: 

Bakalářskou práci Zuzany Vávrové zpracovanou na téma Účinné vedení lidí považuji 

za celkově poměrně zdařilou, a doporučuji ji k obhajobě. 
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