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Bakalářská práce Moniky Kutičkové je zaměřená na problematiku úspěšnosti v podnikání. 
Autorka se prostřednictvím rozhovorů se dvěma podnikateli snaží zmapovat faktory 
v osobnosti, motivaci a stylu učení jedinců, které vedou (či podporují) podnikatelský 
úspěch.  
Část mapující relevantní literární zdroje nejprve autorka opírá o negativní vymezení se vůči 
tvrzení, že podnikatelský úspěch determinuje úroveň inteligenčního kvocientu (ve smyslu 
běžně využívaných psychometrických nástrojů). Není však jasné, s čím nebo s kým v tomto 
smyslu polemizuje, bylo by vhodné uvést zdroje, které s touto skutečností pracují.  Svá 
tvrzení opírá o solidně tematicky strukturovanou základnu literárních zdrojů. Uváděné 
citace jsou adekvátní, dobře komentované a provázané. Všechny zdroje zdůrazňují 
pozitivní faktory pro utváření podnikatelovy osobnosti a motivační struktury (podpora ze 
strany rodiny, kreativní myšlení apod.), málo jsou tvrzení problematizována 
prostřednictvím odlišné perspektivy. V tomto smyslu se nabízí zejména motivace ve 
smyslu kompenzace sociálního či jiného deficitu nebo dokonce jako projev neurotických 
tendencí. Uvedené výtky jsou však spíše okrajové, zpracování teoretické část lze 
považovat za dobré. 
Empirická část je zpracována poctivě zejména pokud se jedná o přepisy, použití a uvádění 
citací apod. Autorka se jednotlivá tvrzení snaží sytit daty, což se jí ve většině případech 
daří. Získaná data používá téměř výhradě ke komparaci mezi sebou (tedy zejména mezi 
jednotlivými respondenty) nebo s použitými literárními zdroji (tedy zda pozorovaná data 
„odpovídají“ tomu, co tvrdí literární zdroje). Pro účely a zaměření práce je to přístup 
dostačující, avšak z hlediska uchopení tématu v celé jeho šíři (což pravděpodobně nebyl a 
vzhledem k povaze práce ani nemohl být cíl) chybí analytická (tím pádem i polemická či 
dokonce spekulativní) práce s výroky respondentů. Jedním z důsledků pak může být třeba 
absence prvku náhody jako jedné ze silných determinant úspěchu. 
Přes uvedené výtky je práce zpracována velmi dobře, autorka zvládá nároky bakalářské 
práce (práce s literárními zdroji, sběr a zpracování empirických dat, syntéza jevů a 
formulace závěrů) a doporučuji ji k obhajobě. 
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