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Pracovní kariéra je současně něčím velmi osobním i něčím, co je rozhodujícím způsobem 

spoluformováno prostředím, v němž se pracovník pohybuje. Nebudeme proto daleko od 

pravdy, pokud pracovní kariéru označíme za klíčový prvek všech teorií řízení lidí 

v pracovních organizacích i praxe rozličných složek personálního řízení. Již z tohoto důvodu 

je volba tématu předložené diplomové práci zcela v souladu s odborným profilem katedry.  

Diplomová práce Vandy Pocové je zpracována systematicky při uplatnění popisného a 

syntetického přístupu. Ústřední téma je probíráno ve své širokosti, v práci se setkáváme 

s poměrně podrobným popisem jednotlivých prvků, které podobu kariéry spoluurčují, přičemž 

značná pozornost je věnována konceptualizacím problému ve starších i novějších etapách 

vývoje pohledů na personální řízení.  

Vybrané postřehy z předchozího odstavce rozvíjím do dvou konkrétních poznámek-

připomínek, jež se týkají autorčina přístupu ke sledované problematice. První se týká 

možnosti nejenom klíčové koncepty představovat, ale i některé z nich kriticky zhodnotit či se 

k nim naopak přihlásit. Druhá otázka-podnět souvisí se sílou důrazu na aktuální trendy 

charakteristické pro řešenou oblast. Jinými slovy řečeno, nestálo by za pokus o něco více 

rozpracovat část čtvrté kapitoly věnované současným trendům ve formování kariéry? 

Vedle uvedených obecnějších otázek formuluji i další, které jsou svou povahou spíše 

doplňkové. Práci by v určitém ohledu pravděpodobně prospěl sociologizující přístup, který by 

rozlišil jednotlivé typy povolání (a organizací) právě podle možnosti postupovat po kariérních 

žebříčcích. V šesté kapitole věnované talent managementu je správně upozorněno na 

rozšířený omyl, že tento přístup bývá pěstován jen pro tzv. klíčové pracovníky, chybí ale 

dodatečná informace, jež by vymezila skutečný rozsah kategorií těchto pracovníků. Sedmá 

kapitola, která popisuje příklad vybrané firmy, ústí do části nazvané vlastní analýza. 

Domnívám se, že v daném případě nejde o skutečnou analýzu, ale spíše o shrnutí dosud 

uvedeného.  

Formální stránka práce je bez nedostatků, jen v interpunkci nalézáme drobné odchylky od 

normy. Autorka čerpala z dostatečného množství odborných pramenů, zahraniční zdroje 

v celkovém soupisu tvoří solidní část. Jen na okraj formuluji otázku, zda by pro text práce 

mohla být přínosem klasická publikace Z. Baumana „Kariéra: Sociologické črty“ (1967). 



Celkově hodnotím předloženou práci jako solidní dílo, které může čtenáře poměrně 

komplexně uvést do podob a vybraných souvislostí sledovaného problému. 

 

Doporučuji k obhajobě. 
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