
Posudek na bakalářskou práci Šárky Tolarové 

“Profil současného manažera a potencionální možnosti jeho rozvoje“.

Jak je z názvu patrné, posuzovaná práce je zaměřena na problematiku managementu, 

respektive na manažera. Jedná se spíše o „teoretickou“ práci, která se v závěru  podle mne 

snaží spíše o určitý popis „ideálního“ manažera než o popis skutečně existujícího 

manažerského profilu manažera. 

Práce je rozčleněna do sedmi kapitol, přičemž polovina textu (kapitoly 1-6) se věnuje 

pojmům management, manažer a jeho činnost v organizaci, vývoji managementu. Teprve 

sedmá kapitola se zaměřuje na vlastní profil manažera a je členěna do 3 podkapitol 

věnovaných pracovnímu, osobnostnímu a společenskému profilu manažera.

První a druhá kapitola hýří řadou definic  - managementu i manažera.  Chybí mi zásadně 

nějaká vlastní definice nebo do určité míry vlastní názor, který si autorka vytvořila na základě 

literatury. Kapitola 3. vymezuje manažera vzhledem k jeho hierarchické pozici v organizaci. 

Lze souhlasit s autorčiným rozdělením managementu vrcholový – střední - operativní. 

Postrádám však návaznost na manažerské charakteristiky, např. z hlediska v další kapitole 

uváděných kompetencí. Lze předpokládat, že existují obecně uplatnitelné manažerské 

kompetence, které jsou využitelné na různých manažerských úrovních v hierarchii organizace 

i v různých oborech činnosti organizací, např. schopnost rozhodovat se, schopnost řízení času 

či schopnost řízení porad. Ale některé manažerské kompetence mohou být různě významné 

vzhledem k hierarchické pozici manažera. Jiné kompetence budou klíčové pro liniové 

manažery a jiné pro top manažery. To sice autorka komentuje v poslední kapitole jedinou 

větou, že její profil není universální, protože konkrétní profil „…je ovlivňován nejrůznějšími 

faktory (úroveň na které manažer působí, předmět podnikání,…atd)“

Kapitola 4. se věnuje činnosti manažera v organizaci. Autorka rozebírá řadu 

charakteristik manažera – styl řízení, manažerské funkce a role, glosuje pojmy dovednosti i 

kompetence. V tématu stylu řízení mi chybí alespoň letmá zmínka o situačním stylu řízení. 

Obecně jsou autorčiny „glosy“ spíše „slovníkového typu“,  tj. jako přehled informací, které 

získala o tématech a diskuse je minimální. 

Podobně je to u kapitoly 5. věnovaná vývoji managementu, kde se autorka snaží o 

postižení základních etap vývoje managementu. Postrádám zde glosu o přínosu Toma Peterse 

and Roberta H. Waterman Jr. s knihou „In Search Of Excellence“ (hledání dokonalosti) a 

orientaci managementu na firemní kulturu v 80. a 90. letech dvacátého století.



Kapitola 6. zabývající vývojem managementu v současné době je víceméně opřena o 

publikace Vebra&kol. a Druckera.  V kapitole je řada nadbytečných informací, např. není mi 

jasné proč podkapitole 6.8. Provádění změn v organizační struktuře autorka rozebírá podrobně 

základní typy organizačních struktur. Chápal bych to pokud by autorka uvedla, že uvedené 

typy organizačních struktur kladou specifické nároky na určité charakteristiky manažera. 

Pokud by např. napsala, že pro maticovou formu organizační struktury je charakteristický 

důraz na týmové a projektové dovednosti manažera. K otázce organizačních struktury se 

domnívám, že provádění změn v organizační struktuře není tak závažným deskriptorem 

situace, ve které se manažéři nalézají – organizační struktura a její případná změna je v zásadě 

„nástroj“ realizace strategie podniku. 

Ke kapitole 7. Nevím proč autorka svoje vymezení manažerského profilu omezuje 

podnikem do 500 zaměstnanců. Je profil manažera větší organizace zásadně jiný? Co z 

uvedených charakteristik „systematického profilu“ neplatí pro manažery větších podniků či 

organizací? Autorka rozčlenila profil do 3 částí – pracovní, osobnostní a společenský. V části 

pracovního profilu – styl řízení (7.1.1.) sice cituje Druckera – „různé lidi je třeba řídit 

různými způsoby“, ale postrádám zde opět zmínku o situačním stylu vedení (Situational 

Leadership - Herseyho and Blancharda). Jinak přehled dalších pracovních, osobnostních i 

společenských charakteristik profilu je dostatečný, ale zbytečně košatý, je výčtem takřka 

všeho co by měl manažer (ideální) umět a realizovat. Snad jen některé glosy – str.49 kritika –

manažer by měl umět pozitivně kritizovat podřízené, ale i nadřízené a měl by být schopen i 

sebekritiky. Tj. nejen sebereflexe chyb a nedostatků, ale i veřejného uznání své chyby či 

omylu.  V závěru práce autorka se snaží o shrnutí a výsledně cituje výrok M. Mikulaščika 

v pojetí celkového profilu manažera.

Co se týče formálního hlediska, vytkl bych práci především odkazy citací. Např. některé 

citace v kapitole 1. autorka neodkazuje vůbec - namátkou S.P. Robins řekl:“….“, K.H. Chung 

definoval management takto:“….“. Zjevně jde o citace převzaté z knih jiných autorů, což by 

se čtenář měl dozvědět. Také seznam použité literatury není zcela dle normy, chybí počty 

stránek a IBSN. 

V textu je řada překlepů – namátkou na straně 29, za citací - (P.F.Drucker, To nejlepší 

z Druckra, str.: 75), např.v textu str. 32 je (Tento princip vychází z Paterova pravidla 

(„Paretovo pravidlo……..“), na str. 46 je subkapitolka „Aplikace Paretova pravidla“ zatímco 

v obsahu je uvedeno „Aplikace Paterova pravidla“, na str.56 v citaci (M.Mikuláščík, 

manžerská psychologie), etc.



Závěrem je třeba konstatovat, že autorka nejde za rámec kompilace informací z použité 

literatury a internetu. Je to částečně dáno i tím, že práce je jen teoretická a autorka se 

nepokusila o nějakou dílčí sociologickou sondu, aby získala vlastní náhled i data pro 

interpretaci situace současného manažera. Práce na mě celkově působí myšlenkově roztříštěně 

a hodnotím ji na hraně průměru. Doporučuji ji k obhajobě s klasifikací dobře po obhajobě.
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