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Bakalářská práce Marka Slavického se zabývá problematikou, jejíž význam 
roste s tím, jak se globalizuje činnost různých typů nejen pracovních organizací, které 
si ovšem autor hodnocené práce z pochopitelných důvodů vybral. Efektivita činností 
pracovních skupin a tradičních (na přímé komunikaci závislých) pracovních týmů je 
dlouhodobým předmětem zájmu disciplíny organizační chování, jež sama 
spoluvytváří teoretické zázemí oboru personální řízení. Volba tématu bakalářské 
práce je tudíž relevantní odborné profilaci katedry na oblast personálního řízení a 
potenciálně významná také pro rozvoj andragogického kurikula. 

Jak autor v bakalářské práci konstatuje, většina odborných pramenů k tématu 
virtuálních týmů a jejich řízení není dosud dostupná v češtině – tomu rovněž 
odpovídá struktura bibliografických citací. Podle jejich soupisu užil autor celkem 46 
většinou tištěných pramenů (některé z nich jsou k dispozici rovněž v online verzi), 
z čehož bylo 34 v angličtině. Toto nadstandardní množství cizojazyčných zdrojů 
vyplývá jednak z volby tématu a dále bylo umožněno jazykovou způsobilostí autora 
(viz také například formulace anglické verze abstraktu práce, BP, s. 5). Rozsahem 
(48 s. textu) a způsobem zpracování posuzovaná bakalářská práce naplňuje 
požadavky kladené na tento typ úkolu.

Předpokladem pro naplnění záměru práce byla autorovi 1. kapitola textu, v níž 
shrnul a částečně také doplnil a upřesnil terminologická východiska studovaného 
problému. Za vlastní jádro textu pak lze považovat 2. kapitolu, která nese stejný 
název jako celá bakalářská práce. V obou těchto vnitřně bohatě členěných kapitolách 
prokázal autor svoji dobrou orientaci v problému, schopnost korektní a do určité míry 
také tvůrčí práce s výchozími prameny a zároveň s tím poukázal na stávající 
především terminologickou, ale rovněž věcnou neujasněnost zpracovávané 
problematiky. Zejména ve 2. kapitole se přitom ovšem dopustil několika nepřesností 
v odkazování na určité další součásti vlastního textu (na s. 24 jsou to odkazy na 
neexistující části práce, na s. 26 v uvozující části kapitoly uvádí jiné členění, než jaké 
dále reálně používá, chybný odkaz se objevuje rovněž na s. 43; na této posledně 
uvedené straně je dále poněkud matoucí, respektive neúplný název oddílu 2.4.3, viz 
též obsah práce). Tato pochybení, společně s několika dalšími formálními, zejména 
gramatickými a syntaktickými, ukazují na možný chvat při dokončování bakalářské 
práce a jistě vyplývají také z postupného ujasňování si strukturace textu a práce 
s ním, po nichž však již nenásledovala důsledná korektura. Uvedené skutečnosti 



však nijak významně nesnižují kvalitu posuzované bakalářské práce. Jsou spíše 
tradičním povzdechem hodnotitelky.

Pro rozpravu nad bakalářskou prací mám pouze dílčí dotaz. Na s. 36–37 píše 
autor – pravděpodobně ve shodě s citovaným pramenem – o metodách používaných 
úspěšnými („efektivními“) lídry virtuálních týmů. Skutečně se v uvedených případech 
jedná o metody?

Závěr

Posuzovanou bakalářskou práci Marka Slavického zpracovanou na téma 

Řízení virtuálních týmů považuji celkově za zdařilou.  Autor v ní prokázal poměrně 

důkladnou znalost zvolené problematiky, více než solidní orientaci v odborné 

literatuře a schopnost práce s ní. Bakalářskou práci proto doporučuji k obhajobě.

V Praze 20. srpna 2011                    PhDr. Michaela Tureckiová, CSc.
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