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Oponentský posudek na bakalářskou práci: 

 
Šárka Tolarová: Manažer současnosti a možnosti jeho potenciálního rozvoje do 
budoucna. 

 

Bakalářská práce Šárky Tolarové se věnuje tématu profilu současného manažera a 

způsobům, jakými může na klíčových aspektech své role pracovat. Jde o práci 

teoretickou, která převážnou většinu informací přejímá z jiných publikací. Autorčin přínos 

lze spatřovat v navržení vlastní struktury profilu manažera, která by mohla podle ní 

sloužit jako podklad pro diagnostiku osoby manažera a poukazovat tak na potenciál 

možných zkvalitnění jeho výkonu.  

Ačkoli autorčin zájem o danou problematiku a tudíž její vlastní vklad do tématu, je 

zřejmý – pokus o koncepci profilu manažera, cíl v podobě návrhu diagnostického 

nástroje, pravidelné komentování a polemizování koncepcí a názorů ostatních autorů, 

stejně jako otevřená prezentace názorů vlastních – nemohu se zbavit dojmu velké naivity 

předkládaného řešení. Ačkoli autorka postupuje věcně v podstatě správně, předkládané a 

komentované koncepce reprodukuje korektně, a její vlastní nápady a názory nejsou 

prakticky napadnutelné, naopak jsou v souladu se současnými trendy oboru, jako celek 

text působí triviálním dojmem.  

Jinými slovy autorka ve skutečnosti nepřináší nic nového, než pouze 

přestrukturované klasifikace, aspekty a poučky, které se v nepřeberné míře objevují 

v mnoha učebnicích managementu. Představa, že odlišná prezentace struktury profilu 

manažera bude sama o sobě převratným počinem v oblasti managementu lidských 

zdrojů a nebo dokonce, že se ji podaří dovést do autorkou předpokládaného výsledku 

v podobě extra levného nástroje pro motivování manažerů, je podle mne zcela nereálná. 

Koneckonců, naivní je podle mne už sám předpoklad, že položení si autorkou 

navrhovaných otázek povede automaticky ke zlepšení manažerských dovedností. Ve 

skutečnosti, pokud už si manažer takové otázky vůbec připustí, nejspíše již na cestu 

osobního růstu nastoupil, pokud na ni nastoupit nehodlá, k této ani žádné jiné sadě 

podobných otázek se vůbec nedostane. Nehledě na to, že řada manažerů na ni nastoupit 

z nejrůznějších důvodů odmítá, jejich odpovědi na dané otázky i získaný celý výsledný 

profil by pak zcela jistě k autorkou zamýšlenému efektu vůbec nevedl. O této alternativě 

však autorka vůbec neuvažuje, naivně předpokládá osobnosti motivované k sebepoznání 

a osobnostnímu růstu, posouzení efektivity tohoto přístupu se však vůbec nevěnuje. 

Je fakt, že po formální stránce textu není mnoho co vytknout, práce má jasnou 

koncepci, strukturu, stanovené cíle, které svým způsobem naplňuje. Využití odborných 

zdrojů včetně práce s poznámkovým aparátem je až na menší výjimky v pořádku. 
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Hlavním problémem, který mne ovšem vede k návrhu maximálně dobrého hodnocení, je 

celkový autorčin přístup a zpracování daného tématu, pro které skutečně nenalézám jiná 

slova než triviální, neobjevný, naivní… 

 

Bakalářskou práci Šárky Tolarové navrhuji hodnotit jako dobrou v případě, že 

autorka u obhajoby prokáže schopnost realisitičtějšího přístupu k danému tématu. 

V opačném případě obhájení práce nemohu podpořit. 
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