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Šárka Tolarová: Profil manažera a možnosti jeho rozvoje (2012)

Předložená třetí verze práce reaguje na předchozí připomínky tím, že utlumila některé voluntaristické 

návrhy či teze, na druhé straně stále sleduje příručkovou linii uvažování, kterou nemohou „zachránit“ 

prezentované osobní názory autorky. Ty totiž nejsou výsledkem ani empirického zkoumání, ani 

logické analýzy problému. Takže i když jsou mnohé teze v zásadě pravdivé a nesporné, výsledný obraz 

působí značně naivně. Autorka hájí svůj přístup tím, že je velmi levný, neboť manažer si sám může 

uvědomit své slabiny či rozvojové možnosti a pracovat na nich (obvyklým doporučením je najít si 

nějaký kurz), jenomže takhle jednoduše to v praxi nefunguje – to by totiž všichni už dávno byli 

perfektními manažery. Největším problémem bývá právě ono uvědomění si vlastní situace: s trochou 

sarkasmu navrhuji autorce, aby si sama položila první tři otázky na s.44 a našla pro ně pozitivní 

řešení. Potíž bude v tom, že zvenčí bude situace vypadat třeba úplně jinak než z pozice vlastního 

sebehodnocení. Pouhé kazatelství zřejmě nestačí. 

Autorka sice zpracovala poměrně velké množství pramenů, s nimiž pracuje vcelku korektně (jak 

využila v textu práci Badawyho?), avšak nedokáže si uvědomit hloubku problémů, takže některá 

místa jsou i docela sporná. Například výklad osobnosti předpokládá, že inteligence je zcela vrozená 

(analytické schopnosti tedy nelze rozvíjet?), zatímco fyzický stav dle autorky trénovat lze (i u osob 

nemocných?) – s.35. Naprosto neodůvodněné jsou názory, že rozvoj dovedností v oblasti emocí či 

pochopení globalizace je především záležitostí praxe (s.17). Stejně plochý až zjednodušující je výklad 

problematiky životního stylu. Některé teze jsou ovšem téměř absurdní. Na s. 41 autorka kategoricky 

tvrdí, že „opak je pravdou“, tedy že pro firmu je lepší zaměstnávat nestabilní osobnost s nízkým IQ, 

která se případně nechá ovlivnit svými emocemi. Rozhodně bych nedoporučoval, aby s tímto přišla za 

svým budoucím zaměstnavatelem…

Autorka sice rozlišuje různé manažerské pozice, ale celý další text se věnuje „ideálnímu“ manažerovi 

jaksi obecně. To ale může vést i k otázce, čím se liší správný manažer od běžného zaměstnance –

optimismem, zásadovostí, nebo smyslem pro humor ? (36) Práce nemá (ani nemůže mít) žádný 

pořádný závěr, jde vlastně jen o jakési opakování obsahu práce ve stylu „vymezila jsem pojem … „. 

Ostatně cíl práce je natolik vágní (s. 8), že na něj práce nemohla odpovědět – nepřináší žádný 

diagnostický nástroj (kromě několika bodů, nad kterými se má manažer zamyslet), natož pak návody, 

jak vytvořit efektivní rozvojový plán.

Nadále proto považuji koncepci práce za velmi nešťastnou a způsob podání látky velice 

zjednodušený. Na obhajobu práce lze snad říci, že její přečtení nikomu v ničem neublíží, bohužel 

ovšem ani neprospěje.  S vědomím, že se autorka sotva může dostat dál, doporučuji postoupení 

práce k obhajobě, aby bylo možno rozhodnout, zda jde ještě o práci přijatelnou. V každém případě 

jde o práci velmi nízké úrovně a její obhajoba nebude snadnou záležitostí.  
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