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Obsah a struktura práce a její odborná úroveň 

Téma, které autor zvolil, tedy analýza teorií leadershipu, považuji pro zpracování v bakalářské práci 
s ohledem na odborné zaměření katedry za vhodné.  

Cílem práce je „na základě obsahové analýzy vytvořit přehled nejcitovanějších teorií v oblasti 
leadershipu v akademických periodikách po roce 1990“ (str. 9). Cíl je stanoven jasně a srozumitelně a 
autor jej dle mého názoru v práci naplnil. 

Text práce je rozdělen do čtyř základních kapitol (plus Úvod, Závěr, Soupis bibliografických citací 
a Přílohy). Kapitoly 1 a 2 představují základní teoretickou základnu práce, autor se zde věnuje 
terminologickému ukotvení problematiky spojené tématem práce, tedy definici leadershipu a teoriím 
leadershipu vzniklým před rokem 1990, čímž si připravuje půdu pro své empirické šetření. Tato část 
práce je zpracována velmi pečlivě, autor zde jasně dokazuje, že danému tématu rozumí a je schopen 
zpracovat je do odborného textu. Empirickou část práce tvoří kapitola 3, v níž autor představuje 
metodologii a výsledky svého empirického šetření. Navazuje pak kapitolou 4, v níž na základě výsledků 
svého šetření doplňuje teoretickou bázi své práce o další teorie leadershipu, které vznikly po roce 1990. 
Toto členění, ačkoliv není tradiční, považuji vzhledem k cíli a zaměření práce za velmi logické 
a přispívající ke čtivosti práce a její přehlednosti. 

Odborná úroveň práce je odpovídající úrovni bakalářských prací. Cíl práce je stanoven adekvátně a autor 
jej v práci naplnil, členění práce považuji za logické a srozumitelné, jednotlivé kapitoly a subkapitoly jsou 
řazeny logicky, přílohy se váží k práci a jsou funkční vzhledem k tématu a cíli práce. 
 
Práce s literaturou 

Autor v práci odkazuje v souladu s platnou normou na spíše nadstandardní množství relevantní odborné 
literatury, a to včetně velkého množství literatury zahraniční. Citáty, parafráze a formy jejich odkazování 
odpovídají zásadám etiky vědecké práce. Podoba bibliografických citací reflektuje platné bibliografické 
normy, resp. normu doporučovanou katedrou. 

 
Grafické zpracování 

Po grafické stránce by práce zasloužila více pozornosti při závěrečné korektuře. Grafy jsou sice 
přehledné a srozumitelné, ovšem část z nich výrazně přesahuje do pravého okraje stránky, u některých 
z nich je název uveden „odděleně“ od grafu, tedy až na další straně (např. 51, 55). Několik grafů je 
označeno místo číslicí značkou X (str. 54, 55, 60). Závěr práce má jiné řádkování než zbytek textu. V textu 
se objevují i další drobné typografické chyby. 

 
Jazyková úroveň 
Po jazykové stránce hodnotím práci jako zdařilou. Autor se vyjadřuje srozumitelně, pracuje 
s odpovídajícími jazykovými prostředky (zná vhodné odborné termíny a pojmy, neužívá jazykových 
balastů a klišé), zvládá spisovný jazyk a pravidla gramatiky. Korektura textu (chybějící slova, překlepy, 
jména citovaných autorů apod.) byla provedena poměrně kvalitně, v práci se ale objevuje několik 
drobných stylistických chyb (např. v kapitole 3 autor o sobě na některých místech mluví v třetí osobě, na 
jiných pak v osobě první, což může působit poněkud matoucím dojmem). 

 

 



 

 
Podněty k rozpravě 

Autor u obhajoby práce zodpoví tyto dotazy: 

 Proč zařadil do kategorií vyhledávání článků o leadershipu i kategorie jako např. women studies, 
psychology multidiciplinary či social sciences interdisciplinarity? 

 S jakými největšími problémy se při realizaci svého šetření potýkal. 

 

Celkové hodnocení práce 

Práci celkově hodnotím jako velmi zdařilou. Vyzdvihnout bych chtěla zejména to, že si autor vybral téma, 
které spíše odpovídá úrovni magisterské diplomové práce a že vycházel především ze zdrojů 
zahraničních, což práci výrazně navyšuje kvalitu. Teoretická báze práce je zpracována kvalitně a pečlivě, 
velmi dobře je realizováno také empirické šetření a prezentovány jeho výsledky. Vzhledem k těmto 
skutečnostem považuji drobné grafické a typografické chyby v textu za spíše marginální a práci 
doporučuji k obhajobě s hodnocením známkou výborně.  
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