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Průběh obhajoby: Předseda komise přivítal diplomantku a představil průběh obhajoby.
Poté vyzval studentku k jejímu zahájení. Studentka představila téma
své práce, její obecní charakteristiku, motivaci pro výběr tématu
týkající se organizačních změn v době Covid pandemie. Dále
okomentovala hlavní východiska práce, modely procesů změn a
jejich využití v sledované organizaci Ledun. Dále představila kroky
změn v době pandemie COVID-19 a zhodnotila největší nedostatky
procesů zavádění změn v dané organizaci. Následně, vedoucího
práce přednesla svůj posudek s hodnocením výborně. Ocenila
zejména teoretické východiska change managementu a provedení
empirické sondy. Dále položila dotaz, zdali je možné zabránit daným
nedostatkům a jak by vypadala situace mimo Covid pandemie jeho
hlavními tezemi a dílčími připomínkami k obhajované práci. Poté,
oponent přednesl svůj posudek s hodnocením výborně. Ocenil
zejména praktickou využitelnost výsledků a aktuálnost tématu.
Studentka poté postupně zodpověděla dotazy, které byly vzneseny
především v posudku vedoucí práce. Okomentovala výběr
respondentů a vplyv Covid-19 pandemie na proces změn v
organizaci. Následná diskuze se věnovala dílčím dotazům
položenými dr. Sládkem ohledně souvislosti obchodních výsledků a
změn v organizaci. Dále doc. Skovajsa položil dotaz na metodu
otevřené kódování a analýzu dat, který studentka z části
zodpověděla.
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