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1. Obsah a struktura práce 

Tématem práce je oblast interim managementu –  manažerská disciplína, která ve světě již 

našla svoje místo a je vnímána jako běžná součást různých přístupů k řízení firmy, zatímco v Čechách 

je interim management stále využíván velmi sporadicky a pokud už ano, tak s negativní konotací.  

Autorka velmi fundovaně porovnává přístupy a „Best Practice“ obvyklé ve světě 

s podmínkami v ČR, ukazuje, jaké jsou možnosti interim managementu a jak jsou u nás naplňovány. 

Autorka vychází z velmi nových zahraničních odborných knih a studií, diskutuje různé aspekty, 

podmínky a formy používání interim managementu, zvažuje výhody a rizika tohoto přístupu k řízení, 

definuje odlišnosti interim managementu od poradenství. Současně nás provádí českou legislativou, 

která v současné době spíše komplikuje jeho využití v českých firmách a zabývá se i otázkou 

kompetenčního modelu a osobnosti interim manažera. Svoji práci doplňuje několika rozhovory 

s interim manažery – v práci často využívá jejich tvrzení k demonstraci právě popisovaných aspektů 

interim managementu.  

Autorka zvolenou oblast teoreticky dobře popsala, doplnila praktickými postřehy a 

zobecněním získaných poznatků. Práce splňuje metodologické požadavky kladené na bakalářskou 

práci, dokáže provádět syntézu získaných poznatků a dat a následně formulovat závěry.  

Práce je přehledně členěna, kapitoly jsou správně uvozeny, nechybí jednotlivé závěry, text se 

odvíjí logicky, kapitoly na sebe navazují a práce jako celek je smysluplně vystavěna. Autorka 

poukazuje na souvislosti, provádí komparaci, formuluje doporučení, odkazuje na zdroje a správně 

cituje. Práce je celkově srozumitelná.  

Práce po obsahové i strukturální stránce odpovídá požadavkům na ní kladené. 

 

2. Odborná úroveň 

Cíl práce je definován, byť ne formou operacionalizovaných hypotéz. Autorka se opírá 

zejména o metodu komparace a kvalitativní polostrukturované rozhovory. Autorka téma uchopila 

komplexně, problematiku popisuje z různých úhlů pohledu, uvádí zahraniční zkušenosti, vychází 

z nejnovějších zdrojů. Na práci oceňuji zejména komplexnost, autorka se skutečně dotýká řady témat, 

které s interim managementem souvisejí – některé jsou rozepsány ve větším detailu, na druhé straně 

by si některá z nich zasloužila větší pozornost a z textu není patrné proč tomu tak je. Autorka ve své 

práci akcentuje pohledy „dodavatelů“, tj. interim manažerů a zprostředkovatelů, pro úplnou 

komplexnost by práci prospělo zakomponování pohledu i „odběratelů“ – to by mohlo více objasnit 

kritické faktory úspěchu i překážek k využívání interim manažerů v ČR 



 

 

Autorka prokázala schopnost zpracovat zvolené téma na odborné úrovni, komplexně, včetně 

zformulování závěrů. Správně využívá literaturu a cituje.  

3. Práce s literaturou 

Použitá literatura je dostatečná, autorka vychází z nejnovějších zdrojů, zejména zahraničních, 

a to jak z německé tak anglické oblasti.  Citace odpovídá zásadám etiky vědeckých prací.  

 

4. Grafické zpracování 

Práce je kvalitně zpracovaná, stránky, nadpisy a formální stránce práce odpovídají 

požadavkům na práci kladené. Textu by však určitě více pomohlo obrazové zpracování.  

 

5. Jazyková úroveň 

Autorka se vyjadřuje srozumitelně, využívá odborné termíny a pojmy. Korektura textu byla 

provedena kvalitně. Některá slovní spojení jsou spíše překladem, který nebývá v českém prostředí 

příliš využíván – např. „vedoucí síly“, apod.  

 

6. Podněty k rozpravě 

 Co jsou podle autorky kritické faktory úspěchu interim manažera v organizaci? 

 Autorka uvádí, že interim management je důsledek zejména ekonomických krizí – jak se 

lze dívat na interim management z hlediska znalostní ekonomiky?  

 

7. Závěrečné hodnocení práce 

Celkově lze konstatovat, že práce splňuje podmínky na práci kladené, autorka dostatečně 

prokázala schopnost vypracovat vědeckou práci. Práci doporučuji k obhajobě s hodnocením výborný 

– až velmi dobré, v závislosti na obhajobě.  
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