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Řízení kariéry

Téma managementu kariéry, případně obecněji věnované různým aspektům
kariéry, patří v současné době k oblíbeným, až by se chtělo napsat „trendovým“. 
Změny v pojetí kariéry, v jejím členění do vzorových modelů (typů), procesy 
plánování a (sebe)řízení kariéry jsou ovšem tématem závažným a je pochopitelné, že 
v období charakterizovaném významnými změnami v přístupech k profesní dráze ze 
strany jednotlivců, zaměstnavatelů, a dokonce i státu či nadstátních uskupení není 
možné a žádoucí se mu vyhýbat ani v diplomových pracích. Zvláště pak v tomto 
případě, kdy má autorka vlastní praktickou a nad to následováníhodnou zkušenost 
s přípravou a implementací rozvojového programu v oblasti talent managementu, 
který je význačnou součástí studované a v práci popisované problematiky řízení 
kariéry. Zvolené téma nad to dobře zapadá do oblasti studovaného oboru a profilace 
katedry na rozvoj lidských zdrojů. 

Posuzovaná diplomová práce se vyznačuje logickou strukturou (snad jen 4. 
kapitolu jako obecnější bylo možné předsadit a uvést ji jako kapitolu v pořadí 2., 
nicméně to je jen uvedení možnosti, nikoli výtka). Je psána kultivovaným jazykem a 
respektuje zásady psaní odborného textu. I v této práci se vyskytují některá 
přehlédnutí typu odsazení uvnitř slova (např. s. 13 mezinárod ním), nadbytečné 
opakování slova (např. s. 29 – význam, který který pro něj má), výjimkou je 
přehlednutí u odkazu na s. 33 DP (Evangelu, 200953-73) atd. Za závažnější lze 
považovat však jen příliš dlouhé výčty (seznamy odrážek) mající rozsah až několika 
stran (např. s. 14d–15, 16, 17–18 a zejména 38–41 aj.). Nicméně vzhledem 
k celkovému rozsahu práce 83 s. textu a 5 s. číslovaných příloh jistě nelze autorku 
podezřívat ze snahy „získat“ tímto způsobem více stran. Spíše se jedná o jistou 
neobratnost v uvádění přehledových částí.

Autorka v textu použila – dle Soupisu bibliografických citací – 41 pramenů, 
z toho je 7 cizojazyčných. Jak už to tak bývá u formálně i obsahově dobře 
zvládnutých textů, i sem se vloudila drobná chyba. U jedné z klíčových publikací 
(Armstrong, M. 1993. Personell m. Personnel – autor nad to již vydal několik dalších, 
pokročilejších verzí uvedené publikace, ale zde nechávám autorce její nezadatelné 
právo vybrat si pramen starší, obsahuje-li nějakou podstatnou informaci).



Kromě výše uvedených spíše drobných a formálních připomínek, na něž snad 
ani netřeba reagovat, doplňuji k rozpravě nad diplomovou prací několik následujících 
dotazů:
 Skutečně si autorka myslí, že péče o talenty je důsledkem finanční a následně 

ekonomické krize (recese) posledního období? (ke s. 7 DP)?
 S odkazem na s. 57 DP a zde citovaného autora (Hroník, v DP zřejmě chybně 

s vročením 2006) – existují skutečně takové rozvojové aktivity, které „nic nestojí 
a zaměstnanci je mohou absolvovat během výkonu své práce“? Které to – ze 
zkušenosti diplomantky – v praxi bývají?

Závěr

Celkově hodnotím diplomovou práci Bc. Kláry Šmejkalové zpracovanou na 
téma Řízení kariéry za celkově zdařilou. Autorka v textu prokázala solidní schopnost 
pracovat s odbornými prameny a tvůrčím způsobem je aplikovat, a to i ve vlastní 
odborné praxi.

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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