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Vandy Pocové

zpracované na téma:

Pojetí kariéry pracovníka

Diplomová práce Vandy Pocové je – jak již z názvu vypovídá – věnována 
rozličným pojetím pracovní dráhy jednotlivce, přičemž autorka nejen shrnuje základní 
charakteristiky, typy a teorie profesní kariéry, ale uvádí rovněž některé další 
souvislosti s profesní dráhou jednotlivce spojené, ať už se jedná o typy pracovníků 
dle jejich převažující motivace a pracovního prostředí, ale také ve vztahu 
k obecnějším změnám v pracovních organizacích. Stručně a možná až nadbytečně 
strukturovaně přitom vymezuje hlavní typologie známé z odborné literatury domácí i 
zahraniční, včetně titulů z období zhruba posledních pěti let, které již významněji 
reflektují skutečnost, že profesní kariéra nabývá nových charakteristik a typů tak, jak 
se mění průběh a délka profesní dráhy v souvislosti s její nelinearitou a s vynucenými 
i dobrovolnými změnami v kvalifikaci jednotlivce. Zvolené téma tak plně koresponduje 
se studovaným oborem, i když tato souvislost není uvedena explicitně ve vztahu 
k andragogice, mnohem spíše k teorii a praxi vedení a (personálního) rozvoje 
pracovníků, zejména v konceptu řízení (plánování) kariéry.

Posuzovaná diplomová práce se vyznačuje logickou strukturou – text je 
rozdělen do 7 vnitřně více či méně bohatě členěných kapitol, které společně 
s úvodem a závěrem práce zabírají 78 stran textu. Jak již bylo uvedeno výše, přehled 
jednotlivých teorií a typologií v práci uvedených je často strukturovaný do 
„odrážkovaných“, méně často číslovaných seznamů (viz např. s 9, 11-12 a skutečně 
nepřehlédnutelně 27-30). Nejen vzhledem k celkovému rozsahu práce nelze 
diplomantku podezřívat ze snahy o „získání více stran“, spíše se snažila redukovat 
text z dobře známých starších publikací (např. Bělohlávek, 1994 a 1996, Růžička a 
kol., 1993). Tam, kde pracuje se zdroji novějšími (např. oddíl 4.3.2), ale i jinde 
nabývá práce zdařilejší podoby odborného textu, byť samozřejmě přehledového 
charakteru. Samostatnější a v práci s výchozími prameny „zručnější“ byla autorka 
rovněž v 7. kapitole, kde na příkladu řízení kariéry pracovníků společnosti Škoda 
Auto ukázala na možnost, jak lze efektivně přispívat k rozvoji lidských zdrojů ve velké 
a v tomto případě mezinárodní pracovní organizaci. Zajímalo by mne, jaké zdroje 
využila diplomantka pro tvrzení uvedená v subkapitole 7.6. Dle mého názoru se 
autorce podařilo dosáhnout cíle, který uvádí v DP na s. 8 a jejž zde pro jeho délku 
necituji.

Z hlediska formálních náležitostí lze snad konstatovat, že posuzovaná práce 
přinejmenším rámcově dodržuje jazykovou normu (s nečetnými chybami spíše 
syntaktického charakteru) a pravidla pro zpracování odborného textu. Jak uvádí 



autorka v Soupisu bibliografických citací, použila celkem 38 pramenů, z nichž 10 bylo 
cizojazyčných. 

Pro úplnost dodávám jen několik drobných doplnění a připomínek: na s. 11 
vypadlo z textu vročení Bělohlávkovy publikace z r. 1996, mezi s. 50–51 byl 
v posuzované kopii omylem vložen vakát (text však nechybí), na s. 70 je subkapitola 
7.4 tvořena jen 10 řádky a nemá tedy požadovanou délku minimálně 1 normostrany. 
Jak vysvětlí autorka zařazení EU mezi společnosti organizující trainee programy (viz 
s. 36 DP) a použití označení malá a velká skupina pro výuku ve skupinách 4 až 
5členných, respektive 7 až 13členných? (Jaké označení by použila pro 6člennou 
cílovou skupinu? – netřeba odpovídat…).

Závěr

Celkově hodnotím diplomovou práci Vandy Pocové zpracovanou na téma 
Pojetí kariéry pracovníka za celkově spíše zdařilou. Autorka v textu prokázala solidní 
schopnost pracovat s odbornými prameny a základní dovednosti pro vlastní vědecko-
výzkumnou činnost.

Domnívám se, že předložená diplomová práce odpovídá požadavkům
kladeným na tento typ prací, a proto ji doporučuji k obhajobě.

V Praze 28. srpna 2011 PhDr. Michaela Tureckiová, CSc.
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