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1. Obsah a struktura práce  
Ve své diplomové práci se Jakub Lukeš zabývá oborově relevantní aktuální 
problematikou. Jako cíl své práce si autor určil „… zjistit aktuálně užívané přístupy k 
vedení lidí a jejich korelaci s pracovní angažovaností zaměstnanců kulturně 
divergentních pracovních skupin v centrech sdílených služeb.“ (s. 7) 
 
Práci autor strukturoval celkem do pěti tematických kapitol. První tři tematické 
kapitoly věnoval centrům sdílených služeb, problematice přístupů k vedení lidí na 
pracovišti a pracovní angažovanosti. Čtvrtá kapitola obsahuje empirické šetření, 
poslední kapitolou je Diskuze. Součástí práce jsou přílohy k empirickému šetření 
autora. 
 
K úvaze je struktura první kapitoly, a to začlenění podkapitoly 1.2 „Narůstající kulturní 
diverzita na trhu práce v České republice“ za předcházející podkapitolu 1.1 „Podoba 
center sdílených služeb v České republice“. V názvu podkapitoly 2.1 za „Vedení“ 
chybí „lidí“. Podkapitola 3.1 je jedinou ve struktuře kapitoly 3, obvykle jsou členěny 
kapitoly minimálně do dvou podkapitol. Vzhledem k tomu, že „Přístupy k vedení lidí 
na pracovišti“ (kapitola 2) a „Pracovní angažovanost“ (kapitola 3) jsou hlavními 
kapitolami, není „Pracovní angažovanost a přístupy k vedení lidí“ logicky začleněna 
jako podkapitola 3.1. V Úvodu autor uvádí k nástinu obsahu práce v kapitolách 
kapitolu „… limitací …“ (s. 9), která ve struktuře práce není. 
 
 
2. Odborná úroveň  
Práce je příspěvkem k odbornému rozpracování aktuální problematiky 
angažovanosti, rovněž významné jsou multikulturní aspekty pracovního prostředí, 
kterým se však v textu vzhledem k tématu a zacílení práce autor věnoval minimálně.  
 
Práci by prospěla preciznost, pozornost celkové struktuře (viz výše) i uspořádání 
částí textu, provázanosti a konzistentnosti textu, pregnantním formulacím. 
Konstrukce textu, a to i jazyková (návaznost textu, neopakování se apod.), 
spoluvytváří odbornou úroveň práce. Například v Abstraktu autor v první větě uvádí, 
že se práce „… zabývá pracovní angažovaností a přístupy k vedení v multikulturním 
pracovním prostředí center sdílených služeb.“, přičemž dále (8. ř.) je věta „Práce se 
zaměřuje na přístupy k vedení lidí v multikulturním pracovním prostředí.“  
 
Vzhledem k nedostatečnému rozpracování dané problematiky je realizované šetření 
přínosné. Kladně lze hodnotit interpretaci výsledků šetření (kapitola 4.5) a Diskuzi 
(kapitola 5), i když jim mohl autor věnovat více prostoru, stejně jako Závěru své 
práce. Celkově by i textu věnovanému představení empirického šetření prospěla 
větší preciznost. 
 



3. Práce s literaturou  
V práci autor využil tematicky relevantní zdroje, jejichž rozsah je spíše 
nadstandardní. Využité zdroje jsou pro zpracování daného tématu přínosné. 
S literaturou autor v textu pracuje optimálně, i když bez chyb odkazování není (viz 
Armstrong, s. 59, třetí odstavec).  
 
 
4. Grafické zpracování  
Práce má dobrou úpravu. V textu by mělo být důsledně užíváno jednotné řádkování, 
a to i přesto, že například v případě Soupisu bibliografických citací menší řádkování 
redukuje rozsah textu. Názvy podkapitol v textu mohly být odlišeny velikostí písma. 
 
 
5. Jazyková úroveň  
Výrazněji slabou stránkou práce je její jazyková úroveň (viz rovněž výše bod 2.). 
V textu jsou neobratné formulace, jazykové chyby, chyby v interpunkci. Nalézt lze 
korekturní chyby (i v názvu kapitoly – viz kapitola 1.1 a další). Pro práci by byla 
přínosná celková pečlivá závěrečná korektura. 
 
 
6. Podněty k rozpravě  

• Jaké jsou podle Vašeho mínění nejvýznamnější odlišnosti multikulturních 
pracovních skupin ve srovnání s pracovními skupinami z kulturně 
homogenního prostředí, a to z hlediska vedených i vedoucích pracovníků? 

• Jaké jsou podle Vašeho mínění z psychologického hlediska nejvýznamnější 
faktory na straně vedených jedinců ovlivňující jejich vedení (v pracovním 
vztahu)? 

 
 
7. Závěrečné hodnocení práce  
Je škoda, že přínosné a poměrně nelehké zpracování tématu, zejména vzhledem k 
míře jeho dosavadní rozpracovanosti a k nesnadnému získání dat k šetření, zastínilo 
dané uspořádání textu, jeho určitá nevyváženost a nesoudržnost, jazykové 
nedostatky a korekturní chyby.  
 
Předloženou diplomovou práci Jakuba Lukeše doporučuji k obhajobě s návrhem 
klasifikace dobře.  
 
 
V Praze dne 30. srpna 2017 
      

                                                                          PhDr. Renata Kocianová, Ph.D. 


