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Studentka se ve své bakalářské práci věnuje problematice úspěšné inteligence a osobnostního 

rozvoje v oblasti podnikání. Ve výzkumné části se zaměřuje na to, jak vnímají průběh svého 

vývoje úspěšní podnikatelé a jaké faktory se na tomto rozvoji z jejich pohledu podílely.  

Téma práce je poměrně netradiční. Jeho volba vycházela ze zájmu a pracovních zkušeností 

studentky, což se podle mého názoru pozitivně odrazilo na výsledné podobě práce.  Přes své 

zaměření na osobní rozvoj v oblasti podnikání se práce svým zpracováním pohybuje 

v pedagogicko-psychologickém rámci a zdařile aplikuje Sternbergův koncept úspěšné 

inteligence, který je pro tuto práci velmi vhodný.  

V teoretické části práce studentka představuje teorii úspěšné inteligence a související teorii 

emoční inteligence. Dále se zabývá psychologickými aspekty osobnostního rozvoje s důrazem 

na osobnostní rozvoj v oblasti podnikání. V tomto rámci diskutuje vlivy sociálního prostředí, 

motivaci, způsoby učení a další osobnostní charakteristiky. Teoretická část je kvalitně 

zpracována, studentka přistupuje k problematice komplexně a opírá o značné množství zdrojů, 

z velké části v angličtině. 

 Ve výzkumné části je představena kvalitativní studie vývoje dvou úspěšných podnikatelů, 

která je provedena v rámci výše zmíněných teorií. Hlavní metodou sběru dat je polo-

strukturovaný rozhovor, z části doplněný o zúčastněné pozorování. Na tomto základě 

studentka představuje faktory, které se podílely na úspěšném pracovním rozvoji jejích 

respondentů. Výsledky jsou prezentovány formou dvou případových studií. Obě případové 

studie jsou značně odlišné a umožňují tak studentce kontrastovat odlišné zkušenosti a pohledy 

na pracovní rozvoj, ale také hledat jejich společné charakteristiky. Podařilo se jí tak přinést 

vhled do faktorů ovlivňujících rozvoj v „praktické“ oblasti podnikání a zdařile aplikovat 

koncept úspěšné inteligence.  

Celkově považuji práci za kvalitní a velmi dobře zpracovanou. Autorka pracovala zcela 

samostatně, vycházela z velkého množství zdrojů, zdařile realizovala případové studie a 

analyzovala je v rámci teorie úspěšné inteligence. Výsledek hodnotím jako odpovídající 

požadavkům kladeným na bakalářskou práci a práci doporučuji k obhajobě. 
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