POSOUTe!lí diplomo"é práce Petra Šobry na téma "Adaptace no,,~('h lamrstnancu \e
firmě se systemick~'m managementem"

,I ~lI1H~'I'ení diplomO\L' práce je oriento\áno na tradiční pracu\nC' PS\ lhulogické téma.
ktlTl' je ,'<ak \zdy ak.tuúlnÍ v sou\islosti se specifický'mi podll1ínk~lmi organizace a se
z<ll11čh:nim na profesi.poziei. pro kterou je vytvářen optimální program zařazo\úni lW\Č
phchozkh pracO\'níku, Diplomand si sta\'Í za cil \ypr<lcO\at núvrh t~ f1ll\ ého adaptačního
programu pro specifickou pracovní pozici. Jedná se o jeden z \'ý'Znamných nústrojú \ systému
řízeni lidský'ch zdrojú \ organizacích. Diplomcwú práce se sestávú /e chou částí: části
teoretické cl části empirické,
leoľetickú část

diplomové práce zahrnuje dvě kapitoly. První II nvsúhkjší L nich je
zaměhjna na širší charakteristiku pracovní adaptace. Zahrnuje v)Il1CLení problematiky
v praco\i1~ psychologickém kontextu. popisuje \l1iti'"ní podmínky a \l1Cjši \'li\'y o\'livI'lUjící
prúběh Zl v:írsledný! efekt adaptačního procesu. zab)'vá se některými praktickými aspekt) jako
jsou řízení procesu adaptace pracovníkú, používané přístupy a nástroje o\liv!'1l~jíci pruběh
adaptace. vý'znam a funkce adaptačního programu. jeho vyhodnoco\úni a limity, Druhá
kapitula uvádí do problematiky systemického přístupu, \ymezuje jej Cl ()hja~lluie z\lúštnosti.
které se projc\lljí v hzení organizace a \ zaměf'enosti pracovníku,
UlIC' kapitoly mají relevantní \nitf"ní obsahO\oll strukturu a jednotli\ é subkapitoly na
sebe logicky navazují. PrmÍ kapitola múže sice vyznívat obsahově poněkud stroze. zahrnuje
však ne/hytné informace. které vytváh pro empirickou část práce potřebné pOLnatkO\é
zázemí. Text je zpracován přehledně a čtivě. autor adekvátním způsobem využívá odborné
tuzemské i zahraniční prameny. Jeho autorský pi'"ístup se projevuje ve sro\núvacím phstupu
prezt'ntoval1)ch poznatkú a v hodnotících komentářích, Druhou kapitolou je ilustrO\án
kontext iiremní kultury tl pf'ístup k \edení lidí \ dané organizaci, K tétll čústi práce nemám
pi"ip()mÍlil)',

Empirická část diplomové práce je uvedena charakteristikou firmy. zásadami
systemického řízení firmy, modelem organizace a zaměřením zamčstnancú v intencích
systemického phstupu, Dále následují standardní části textu. vztahujicí se k provedenému
šeti"ení (llldodologické vymezení \'ýzkumu. cíle šetření. předvýzkum. urganizace šetření.
charaktcristika použit)'Ch metod, uvedení výsledkú a diskuze),
f\utor oprávněně \ěnuje \čtší pozornost zdú\odnění metodologický'ch aspektú
výzkumu vzhledem k zaměr'ení výzkumného projektu realizovaného na házi kvalitativního
v)rzkumu, Postup realizace výzkumného projektu považuji za relevantní a phpra\u použitých
metod za dostatečnou k tomu, aby získal potřebné údaje pro sledcl\aný výstup - nÚ\Th
adaptačního programu. Jednotlivé kroky provedeného šetření jsou dostatečně popsúny.
vytvoi"ené kategorie a subkategorie věrohodně odrážení stěženÍ problémy \ztahující se
k procesu adaptace. Rozpracování získaných informací do adaptačního programu pro
specit~ckoLJ pozici púsobí reálným dojmem, V této části práce bych rád \yz\cdl diskuzi. \ níž
se projevllje náhled autora na zpracovávanou problematiku a potřebný kritický nadhled \e
vztahu k průběhu šetření. použitým metodám i k výslednému adaptačnímu programu.
Zá\~rem

- diplomant prokázal schopnost samostatně zpracovat zadan)' diplomO\)
úkol. Za pomoci odborné literatury vytvořil relevantní přehled poznatkú vztahujících se
k tématu práce. vytvořil a realizoval v)'zkumn)' projekt. kter)' má zajímav)' aplik<.nan) \'ý'stup
a múže být přínosem pro organizaci. kde bylo šetření provedeno, Prúce je po formální i
obsaho\'c' stránce na solidní úrovni, V pl"episu textu i v literatuře lze sice najít drobné

nepkSIl\,-.:lt, lato skuteč!lust však zásadnč neovli\'iíuje Zl11ll1cnou Úro\Cll prúcc. Vzhkdcrn
k U\(>clCI>~l'llt doporučuji, aby posuzovaná diplol11O\á práce se stala předmětem ()hhalllh~

V Praze dne 7.5.201 ()

