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Autorka předkládá bakalářskou práci, která se snaží –jak autorka sama uvádí –
„definovat úlohu současného manažera, vytvořit jeho pracovní, osobnostní a 
společenský profil a zároveń navrhnout potenciální možnosti jeho rozvoje.“

Autorka předkládá 48 stran vlastního textu členěného do 7 kapitol a závěru, jedná se o 
práci teoretickou.  

V úvodních kapitolách se autorka zabývá vymezením pojmů management, manažer, 
zabývá se činností, postavením, funkcemi, rolemi a dovednostmi manažera. 
V kapitole 5 autorka nastiňuje velmi povrchně a poněkud eklekticky vývoj 
managementu, některé pasáže působí dojmem převzetí textu z populárně naučné 
encyklopedie, jiné předkládají pouze výčet jmen a s nimi souvisejících teoreií a 
paradigma.

Kapitola 6, která se má zabývat tzv.vývojem managementu v poslední době, vychází 
zejména z díla J. Vebera „Management“. Není jasné, co autorka míní termínem 
„poslední doba“, v kapitole 6.6 se pod „novými“ trendy managementu vracíme 
k dílům P. Druckera a setkáváme se s odkazy na „velikány“ začátku 21.století. Přitom 
autorka zdůrazňuje rychlost vývoje v současnosti. Vzniká tedy otázka, zda díla 
počátku 21.století  jsou pro sestavení profilu manažera současnosti a hledání možností 
jeho rozvoje dostatečná. Ještě méně aktuálněji působí kapitola 6.8., která má 
pojednávat o změnách v organizační struktuře, ale čtenář se v ní nedozví nic nového 
kromě Bělohlávkova rozdělení typů organizační struktury (publikováno v r.2001, 
nicméně odkazující na situaci hluboce ve 20.století). Není zde zmínka o nových 
typech organizačních struktur (např.networking) nebo jiných flexibilních formách a 
právních úpravách spolupráce organizací, které mnohdy i v minulosti tvořily jednu 
firmu.

V kapitole 7 se autorka dostává k vlastnímu vymezení profilu manažera dle 
Šajdlerové a Konečného, dále navrhuje profil manažera dělit na profil osobnostní, 
pracovní a společenský. V části pracovní profil autorka vychází z koncepce Fayola a 
Mintzberga a konstatuje, že „Veber (2009) v podstatě potvrdil, že Fayolovův koncept 
pěti hlavních funkcí managementu z roku 1917..... bude stále platný i v současnosti“ a 
dále „docházím dle poznatků Vebera (2009) k závěru, že i tento model se příliš 
nezmění“ (str. 29, 30). Je až fascinující, k jakému závěru lze dojít na základě aplikace 
materiálů jednoho autora bez jakékoli větší argumentace!

V kapitole 7.2., kde se autorka pokouší o sestavení osobnostního profilu, najdeme 
směs informací týkajících se vlastností manažera, self-managementu, sebepoznání a 
seberozvoje, ale také time-managementu a s ním souvisejících metod, nicméně 
zamyšlení na jasným osobnostním profilem a zejména jeho vymezení (na základě 
některé z renomovaných teorií) v této části chybí. Kapitola trochu působí dojmem 
toho, že autorka uvedla vše, co v literatuře našla a domnívala se, že by mohlo nějak 
s tématem souviset, aniž by měla odpovídající znalost problematiky.



Rovněž tak část „společenský profil“ působí poměrně eklekticky a není jasně 
definováno, co tento termín znamená. Najdeme zde jak záležitosti interně organizační 
tak přesah navenek, do společnosti (společenská odpovědnost firmy, nikoli však 
manažera).

V závěru autorka prezentuje své názory na to, co je podle ní v současnosti důležité...
„Je proto důležité, aby firma (díky práci manažerů) vytvářela novou poptávku, měla
kvalitní informační systém, orientovala se na budoucnost a snažila se o co největší 
rozvoj.“ Není zcela jasné, co je na těchto tvrzeních aktuální či poplatné 
firmě/manažerovi 21.století. Nelze některá tvrzení nalézt už např. u Henryho Forda?!

V samotném závěru práce autorka tvrdí, že „...bych hlavní přínos této (bakalářské) 
práce viděla v tom, že jasně ukázala, jaké změny ve světě managementu a obchodu 
probíhají a na co se tudíž současní manažeři musí nejvíce zaměřovat a to jak při 
dosahování cílů organizace, tak při svém vlastním rozvoji a budování kariéry.“
K tomuto tvrzení mohu jen konstatovat, že se mi v práci nic takového nepodařilo 
objevit. Jako vedoucí této práce jsem několikrát upozorňovala na nedostatečné 
vymezení tématu, nepřesné zacházení s termíny (např. „profil manažera“) i na jistou 
povrchnost, která je pro práci charakteristická.

Po formální stránce lze v práci najít četné nedostatky jak v uváděných jménech (např. 
Henry Konontz, Paterovo pravidlo...) tak ve formálních náležitostech českého jazyka 
(str. 16 „překážky, ...by snižovali..“).

Domnívám se, že práce se pohybuje na hranici obhajitelnosti. Její hodnocení tedy 
ponechávám až na vlastní průběh obhajoby.

V Praze 4. 9.2011 Mgr. Dana Mudd, Ph.D.




