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1. Obsah a struktura práce 

Tématem předkládané práce je problematika svobodných firem z hlediska jejich pracovníků, 

kdy si autorka klade otázku, co odlišuje pracovníky těchto firem od firem ostatních (rozuměj 

převládajících korporátních), s důrazem na odlišnosti v kompetencích a možnosti jejich rozvoje. 

Zvolené téma považuji za více než aktuální, neboť se ukazuje, že tento trend v managementu i 

v personálním řízení sílí a zásadním způsobem začíná ovlivňovat přístup firem k organizacím a 

pracovníkům. Tradiční management a personalistika v této oblasti začíná narážet na hranice svého 

paradigmatu a možností, a pokud má organizace (jakákoli) uspět na současném trhu práce, musí tyto 

změny reflektovat a začít promítat do své každodenní praxe.  

Autorka hned v úvodu správně vymezuje pole své práce, uvádí zdroje, ze kterých vychází, a 

na které navazuje. Její teoretická část práce stojí na dvou konceptech, které následně propojuje. 

Jedním je problematika kompetencí, což je oblast v personálním řízení dnes již dobře prozkoumaná. 

V této části autorka definuje pojem kompetence a shrnuje možné přístupy k jejich dělení a 

vymezování. Součástí této části jsou i možnosti jejich celoživotního rozvoje. Druhá část je podstatně 

inovativnější a aktuálnější – tou je problematika svobodné firmy. Autorka nás provádí historickým 

exkurzem chápání práce a zejména postavení a role člověka v ní. Ukazuje, jak se z manuálně, 

závislého pracovníka stává pracovník aktivní, svobodný, autonomní a jaké konsekvence to má do 

obecného managementu i do personálního řízení. V tomto kontextu definuje svobodné firmy, 

vymezuje jejich hlavní znaky, atributy a popisuje způsoby jejich fungování, a to na různých příkladech 

a firmách.  

Výzkumná část je zaměřena na zkoumání měnících se nároků na pracovníka. Nový způsob 

fungování organizací vyžaduje jiné kompetence. To je základní předpoklad, ze kterého autorka 

vychází v této části, resp. který chce potvrdit, případně vyvrátit. Ve svém výzkumu pak autorka 

využívá metodu obsahové analýzy, v rámci které zkoumá inzeráty nových pracovních pozic více než 

106 společností. K vyhodnocení autorka využila světově uznávaný kompetenční model, který ji 

umožnil provést kategorizaci a vyhodnocení. Oceňuji, že autorka ve své práci využila i metody 

statistické analýzy a neomezila se pouze na deskripci, tudíž závěry jsou podložené a věrohodné. 

V poslední kapitole se autorka zabývá možnosti rozvoje kompetencí, zejména s důrazem na „on-the-

job“ přístup a celoživotní učení. 

Práce je po obsahové stránce zdařilá, autorka se zabývá tématem, které není ještě příliš 

prozkoumáno a zajímavým způsobem zkoumá oblasti kompetencí. Práce je logicky strukturovaná, 

kapitoly na sebe navazují, v textu je patrná „červená nit“. 

2. Odborná úroveň 

Práce naplňuje požadavky na ní kladené, autorka vychází z relevantních zdrojů, ve výzkumné 

části využívá metod statistické analýzy, prokázala schopnost pracovat s literaturou i formulovat 

relevantní názory.   

3. Práce s literaturou 

Autorka správně pracuje s literaturou, cituje podle norem, využívá jak domácí tak zahraniční 

literaturu, i když více využít zahraniční vědecké články mohlo práci posunout ještě dále.  

 



 

 

4. Grafické zpracování 

Diplomová práce je přehledná, graficky srozumitelná, logicky členěná a kapitoly jsou nazvány 

srozumitelně a výstižně, grafy a jejich interpretace v přílohách jsou přehledné a dobře propojeny 

s textem samotné práce.  

 

5. Jazyková úroveň 

Práce je čtivá, jazykově i gramaticky v pořádku, autorka se vyjadřuje srozumitelně.  

 

6. Podněty k rozpravě 

 Jak koncept svobodných firem či „liberating leadership“ lze přenést do prostředí korporací 

či jiných firem, které se přímo neoznačují jako svobodné? 

 A jaké zásadní omezení může mít generický kompetenční model, který autorka využila ve 

své práci? 

 

7. Závěrečné hodnocení práce 

Práce splňuje všechny podmínky na ni kladené, autorka dostatečně prokázala schopnost 

vypracovat vědeckou práci. Práci doporučuji k obhajobě s hodnocením výborně.  

 

V Praze 8. 6. 2015                            Mgr. Ing. Stanislav Háša, Ph.D. 

 

 


