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1. Obsah a struktura práce 

Autor v teoretické části práce představuje hlavní charakteristiky směrů leadershipu 
v historickém průřezu, v empirické části se potom věnuje detailní analýze četnosti článků 
v akademických periodikách, zabývajících se leadershipem, v závislosti na tom, který článek se jakou 
teorií zabývá.   V diskusi a závěru jsou zjištěné poznatky erudovaně komentovány a interpretovány. I 
když se práce dotýká zaměření katedry spíše marginálně, je třeba ocenit vymezení cílů a způsob, 
jakým se je autorovi podařilo naplnit. Text je členěn zcela logicky, rozsahem i obsahem spíše 
odpovídá práci diplomové než bakalářské. Užité přílohy jsou zcela adekvátní a celá práce působí 
logicky, systematicky a konzistentně.  

 2. Odborná úroveň 

Práce je zpracována s výbornou znalostí problematiky, podpořenou dlouholetým zájmem 
autora. Cíle jsou formulovány velmi logicky a výzkumná část je dokáže relevantně naplňovat. 
Z odborného hlediska ovšem musíme poukázat na určitou omezenost zvolené metodiky (např. 
rozdělení do kategorií s sebou musí nutně nést určité množství zkreslení a posunutí informace), které 
je ovšem zcela relevantní pro tento typ výzkumné práce a formu kvantitativní obsahové analýzy. 

3. Práce s literaturou 

V literatuře převládají tematicky anglicky psané publikace o leadershipu, které jsou vhodně 
doplněny tituly zabývajícími se metodologií. Použitá literatura je citována podle akademické normy, 
obsahuje přiměřený počet položek – obstála by rozhodně i jako pramenný materiál k práci 
diplomové. 

4. Grafické zpracování 

Po grafické stránce práce odpovídá standardu, formát je sjednocený a přehledný. Práce 
obsahuje vysvětlující grafy a schémata, pokud se přímo týkají diskutovaných témat, jinak jsou 
uvedeny v přílohách. Dobře se v ní orientuje, je celkově kvalitní.  

5. Jazyková úroveň 

Autor píše věcným, vyspělým, odborným stylem odpovídajícím vědecké publikaci, užívá 
delších souvětí, která jsou však vcelku přehledná a srozumitelná.  Jako podnět pro zlepšení by se 
přesto dalo uvést jisté zestručnění textu, jeho větší členění do jednodušších vět. Nevšiml jsem si 
překlepu či pravopisné chyby.  

  



6. Podněty k rozpravě 

Zkuste polemizovat s výrokem: „Vaše kategorie pro členění jsou spíše jazykové – uvažujete o 
četnosti různých teorií, autoři ale často představují podobné myšlenky v novém ,kabátě´.“  Je 
opravdu takový rozdíl mezi zkoumanými koncepty? Do jaké míry je nový teoretický rámec pouze 
marketingovou strategií, do jaké míry se koncepty liší? Uveďte příklad.  

7. Závěrečné hodnocení práce 

Práce nabízí shrnutí základních teorií leadershipu  a  vývoj jejich vnímání akademickou obcí na 

podkladě kvantitativní analýzy publikovaných článků o tématu. Její členění a strukturu hodnotím jako 

nadprůměrné, její odbornou úroveň spíše hodnotím jako adekvátní pro práci diplomovou. Autora si 

ovšem dovoluji varovat – jeho zvolený přístup a metodologie může z dlouhodobého hlediska vést 

k záměně „mapy za krajinu“ a vést k určitému zkreslení ve vnímání praxe leadershipu. Můžeme uvést 

např. citaci ze str. 82:   „Dle autorova soudu se teorie leadershipu, kterou lze prakticky využívat, v 

blízké budoucnosti nedočkáme, neboť nejdříve je nutno komplexně porozumět leadershipu, než 

bude možné zabývat se aplikací těchto nabytých znalostí.“ Ta v kontextu reálného vzdělávání leadrů 

působí opravdu dojmem slepé uličky. Autorovi přeji hodně úspěchů a do budoucna užití i dalších 

výzkumných metod, které mohou vhodným způsobem rozšířit jeho vědecký i empirický záběr. 

Práci doporučuji k obhajobě, navrhuji stupeň výborně.  
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