
Posudek oponenta práce 

LUKEŠ, Jakub. Přístupy k vedení multikulturních pracovních skupin, 2017, 71 s., 7 příloh. 

Diplomová práce (Mgr.). Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Katedra andragogiky a 

personálního řízení. Vedoucí práce: PhDr. Renata Kocianová, Ph.D. 

 

1. Obsah a struktura práce 

Tematické zaměření práce je novátorské, proto ho lze uvítat. Navíc dobře 

koresponduje s odborným zaměřením katedry. Celkový rozsah hlavního textu práce je 

relativně skromnější. Spíše než základní rozvržení do kapitol si podrobnější komentář 

zasluhuje jejich konkrétní pojetí a způsob zpracování. Tomu se věnuji hlavně v následujícím 

bodě posudku. Nyní se omezuji na poznámku, že problematika řešená v 1. kapitole je 

vzhledem k celkové podobě textu pojata pravděpodobně až příliš rozsáhle. 

 

2. Odborná úroveň 

Název a obsah práce korespondují jen částečně. Významná část textu je věnována 

oblasti vedení a vůdcovství, probírána je relativně detailně také problematika pracovní 

angažovanosti. Naopak multikulturní charakter zkoumaných pracovních skupin a zejména 

jeho souvislosti je spíše jen konstatován, místo aby byl rozvíjen.  

 Ve srovnání s předešlým bodem chápu jako méně významnou, ale také nikoli 

nepodstatnou výhradu vůči nejasnému (přesněji nekonkrétnímu) vymezení toho, co přesně 

v práci zkoumaná centra sdílených služeb dělají, v čem a proč jsou specifická; v textu DP se 

totiž hovoří jen o blíže neurčených procesech. 

 Výklad nejednou působí jako málo spojitý, a tudíž poměrně nepřehledný. Z mého 

pohledu nepůsobí text dostatečně uceleně. Jinými slovy vyjádřeno, uvítal bych podrobnější a 

propracovanější argumentaci (zahrnující i kritickou reflexi používaných konceptů) nad 

tématem, jak spolu souvisejí fenomény, jako je vůdcovství (a jeho stupně), vůdcovská 

pružnost, pracovní angažovanost, transformativní učení, pocit smysluplnosti práce aj. 

V předložené podobě práce totiž místy působí částečně chaotickým dojmem.  

 Výklad poznamenává i přítomnost odboček a opakování se. Například konstatování, 

že centra sdílených služeb nabízejí významné množství pracovních příležitostí (hlavně pro 

čerstvé absolventy), se vyskytuje na minimálně s. 14, 15, 45, 46 a 63.  

  Proti uplatněnému způsobu zpracování empirických dat získaných pomocí dotazníků 

neformuluji žádné námitky. Neukotveně působí v hlavním textu často odkazovaný rozhovor 

s M. Mestekovou (celý přepis pak tvoří samostatnou přílohu), který je v práci jediným 



zdrojem svého druhu. Koho (alespoň rámcově) tato respondentka reprezentuje, proč byla 

vybrána právě ona?  

Hypotézy uvedené na s. 46 by měly být formulovány jasněji – o čí pracovní 

angažovanost se jedná – lídrů a/nebo všech zaměstnanců? V podkapitole 4.2 postrádám 

zamyšlení se nad reprezentativitou výběrového vzorku.  

 Jen zcela na okraj upozorňuji, že Mezirowův koncept transformativního učení je starší, 

než jak to práce uvádí na s. 34. 

 

3. Práce s literaturou 

 Způsob práce s literaturou v zásadě naplňuje očekávání. Vzhledem k povaze řešené 

oblasti je přirozené, že v Soupisu bibliografických citací dominují cizojazyčné zdroje.  

 

4. Grafické zpracování 

 Grafický styl je jednotný. Rušivě působí občasné překlepy (i v názvech subkapitol). Za 

překlep považuji i tvrzení o většině spojené s údajem 5 % (3. odstavec na s. 11). To samé platí 

o počtech národností uváděných v posledním odstavci s. 52.  

 

5. Jazyková úroveň 

 Předloženou práci negativně poznamenává právě jazyková úroveň, a to hned 

v několika ohledech, mezi něž patří neobratné formulace, frázovitost, chyby v interpunkci 

(čárky absentují i přebývají) a hojné anglicismy. Proč je např. ve 2. kapitole používána 

typologie „Expert“, „Achiever“, „Katalysta“, která je hybridem angličtiny a češtiny? 

 

6. Podněty k rozpravě 

 Jakkoli nemám v úmyslu zpochybňovat možnost použít vybrané dotazníky zaměřené 

na sebehodnotící se vůdce a vůdcovství, formuluji otázku k zamyšlení, co vlastně zachycují a 

jaké jsou jejich limity (v práci je to částečně naznačeno). 

Zvažoval jste jako možnost provést šetření také v pracovní skupině nikoli 

multikulturního charakteru tak, aby se nabídlo srovnání? 

 

 

 



7. Závěrečné zhodnocení práce 

Přes uvedené výhrady práci zaměřenou na nesnadné inovativní téma doporučuji 

k obhajobě, a to s návrhem hodnocení „dobře“.  

 

 

30. 8. 2017        PhDr. Martin Kopecký, Ph.D. 
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