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1. Obsah a struktura práce 
Bakalářskou práci věnovala Adéla Šagátová z hlediska personálního řízení 
zajímavému a u nás relativně novému tématu, kterému dosud česká odborná 
literatura zasluhující pozornost nevěnovala. Problematika je svým oborovým 
zaměřením vyhovující. 
 
Jako cíl své práce si autorka určila s přihlédnutím k dosavadním poznatkům o interim 
managementu a ke specifikům prostředí České republiky popsat fungování interim 
managementu u nás, porovnat poznatky zahraničních autorů se zkušenostmi 
českých interim manažerů a v návaznosti analyzovat, zda interim management 
popisovaný zahraničními autory odpovídá jeho podobě v České republice. 
 
Práci autorka strukturovala do pěti tematických kapitol. V první kapitole nejprve 
zaměřila pozornost na vznik interim managementu v západní Evropě a v ČR a na 
vymezení vztahu interim managementu a poradenství. Navazující kapitolu věnovala 
využití interim managementu – uvádí substituční, projektový a krizový management. 
Třetí kapitola postihuje právní zakotvení interim managementu, další představuje 
asociace interim managementu. V poslední tematické kapitole se autorka zabývá 
kompetencemi interim manažera. Přílohy práce jsou její nedílnou součástí. Práce je z 
obsahového hlediska (záběrem dílčích témat) vyvážená a logicky strukturovaná. 
 
 
2. Odborná úroveň 
V práci autorka poukazuje na možnosti a mnohé aspekty interim managementu. Z 
odborného hlediska lze deskriptivní i empirickou část práce (polostrukturované 
rozhovory) považovat vzhledem ke stávající úrovni rozpracování problematiky interim 
managementu u nás za přínosnou. Oceňuji úsilí autorky, které věnovala rozhovorům 
s českými interim manažery.  
 
 
3. Práce s literaturou 
Zdroje, které autorka v práci využila, jsou tematicky relevantní. Soupis 
bibliografických citací obsahuje celkem 32 položek včetně cizojazyčných, ve velké 
míře autorka využívá internetové zdroje (což je vzhledem k úrovni 
rozpracovanosti dané problematiky v literatuře akceptovatelné).  
 
V odkazech lze nalézt určité korekturní chyby, např. písmena křestních jmen u autorů 
v odkazu na straně 7, tečky před a za odkazy u parafrází (např. na straně 7 a 8). 
V některých částech textu autorka využívá ve větší míře určitý zdroj, což není pro 
práci příznivé, ale je ovlivněno souborem zdrojů, ze kterých autorka v textu čerpala.   
 



4. Grafické zpracování 
Formální stránka práce vykazuje některé korekturní nedostatky – viz bod 3. 
 
 
5. Jazyková úroveň 
Práce je napsána na přijatelné jazykové úrovni, autorka využívá adekvátní odborný 
jazyk.  
 
 
6. Podněty k rozpravě 
Do rozpravy mám pro autorku následující otázky:  

 Lze uvažovat o určitém typu organizací, resp. o organizacích s určitými 
specifiky, pro které by nebylo využití interim managementu vhodné? 

 Které problémy uplatnění interim managementu v ČR jsou podle mínění 
autorky nejvýraznější? 

 
 
7. Závěrečné hodnocení práce 
Práce vyhovuje nárokům na bakalářské práce. Cíle, které si autorka v práci určila, 
naplnila. Práce je obsahově vyvážená, problematiku interim managementu postihuje 
v poměrně komplexním záběru z relevantních aspektů (i když nikoliv vždy 
systematicky vyváženě detailně). Přínosem předložené bakalářské práce je dobré 
rozpracování problematiky, která není v naší odborné literatuře postižena.   
 
Bakalářskou práci Adély Šagátové doporučuji k přijetí k obhajobě s návrhem 
klasifikace velmi dobře. 
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