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Posudek vedoucí diplomové práce 

 

„Řízení kariéry“ – Klára Šmejkalová 

 

Diplomová práce Kláry Šmejkalové se zaměřuje na oblast řízení kariéry. Obecně lze 

předpokládat, že je pracovní kariéra důležitá pro mnoho lidí a její řízení je vzhledem k 

neopominutelným souvislostem významné pro organizace.  

 

Klára Šmejkalová si stanovila jako cíl své diplomové práce shrnout teoretické 

poznatky z oblasti řízení kariéry zaměstnanců a poukázat na její provázanost  

s dalšími personálními činnostmi. 

 

Soupis bibliografických citací předložené diplomové práce je vzhledem k daným 

požadavkům poměrně rozsáhlý – celkem 42 položek včetně internetových zdrojů, 

z toho je 7 zdrojů cizojazyčných.  

 

Práci autorka logicky strukturovala do pěti tematických kapitol. První dvě kapitoly 

obsahují východiska k danému tématu. Autorka se zaměřuje na význam kariéry a 

kariérového poradenství, uvádí fáze kariéry, kariérový pohyb a typy, metody 

plánování kariéry a věnuje pozornost jedinci z pohledu řízení kariéry. Kapitola 

věnovaná talentu a talent managementu postihuje proces talent managementu a 

strategie stabilizace talentů. Navazující kapitola se zabývá kariérovým poradenstvím 

na pracovišti. Řízení kariéry v systému personálních činností je obsahem 

předposlední z kapitol. V poslední prezentuje Klára Šmejkalová program pro 

talentované a klíčové zaměstnance ve Všeobecné zdravotní pojišťovně ČR. 

 

K rozpravě v průběhu obhajoby mám pro autorku otázku: Jaké výhrady jsou 

v současnosti vůči investicím do kariéry pracovníků v organizacích? 



Problematika řízení kariéry je přitažlivým tématem bakalářských i diplomových prací. 

Avšak vzhledem k tomu, že je jí v odborné literatuře věnováno poměrně dost 

pozornosti, je její netradiční rozpracování poměrně obtížné. I Klára Šmejkalová 

vychází ve struktuře své práce ze standardního tematického schématu k této 

problematice. To nebrání konstatování, že se jí cíl, který si v úvodu své práce 

stanovila, podařilo dosáhnout. K formální stránce práce zásadní připomínky nemám. 

 
 
Předloženou diplomovou práci Kláry Šmejkalové doporučuji k přijetí k obhajobě.  

 

 

V Praze dne 12. září 2011 

 

 

                                                                            PhDr. Renata Kocianová, Ph.D. 

 


