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Vedení lidí, organizační kultura a změny v podniku 
(metodologický pohled) 

Předložená rigorózní práce nazvaná "Vedení lidí, organizační kultura a změny v podniku 

(metodologický pohled)" se zabývá problémem, který řeší většina větších firem od 

devadesátých let minulého století a který nabyl mimořádného významu v posledním období 

tj. období ekonomické (finanční) krize - problémem řízení změn. 

Předložená práce řeší problém řízení změn ze dvou pohledů, tj. pohledu procesního, ale 

zejména si všímá pracovníků ve firmách, jejich vnímání změn a reakcí na ně. Autor zvolil 

přístup, který sám označil v názvu práce jako metodologický pohled. Snaží se dívat na 

problém změn skrze teorii vedení lidí a firemní kultury. Zároveň se autor snaží nalézt 

odpověď na klíčové otázky teorie i praxe managementu změn tj: 

o Jaké jsou v současné době obecně uznávané principy a trendy v oblasti zavádění a 

řízení změn v organizaci? 

o Jaký má význam kvalitní a komplexní přístup k řízení změn v organizaci? 

o Jak organizační kultura ovlivňuje přístup zaměstnanců ke změnám v podniku? 

o Jaká je role zaměstnanců při zavádění změn v organizaci? 

o Jak je možné využít technik společenskovědního výzkumu při přípravě a realizaci 

změn v organizaci? 

Sama práce se skládá ze čtyř kapitol nazvaných: 
1. Teoretická východiska vedení lidí v podniku 
2. Organizační kultura a změny v podniku 
3. Změny v podniku a způsoby jejich realizace 
4. Metodologie výzkumu při přípravě a realizaci změn v podniku 

Nedílnou a velmi propracovanou součástí práce je příloha (výzkumná případová studie) 
sledující fungování a reakce lidí menšího specializovaného pracoviště v rámci velké firmy a 
jeho fungování lze označit jako existenci v podmínkách permanentní změny a nejistoty. 

První kapitola je fakticky pojata jako kritický pohled na různorodé teorie vedení lidí ve 
firmách, zejména z hlediska možné aplikace při řízení změn. Podrobněji se práce zabývá 
zejména teorií osobnostních rysů, klasickými teoriemi vedení přez teorie "úcty a struktury" 
až po GRID, teorii situačního vedení a zejména přístupy spojované se jménem B.M. Basse 
známé jako transformační transakční styl vedení. 

Druhá kapitola se zabývá na jedné straně populární a na druhé velmi obtížně uchopitelnou 
problematikou firemní (podnikové) kultury. V této kapitole autor nejenom podrobně 
zpracovává možné pohledy na tuto problematiku, ale zejména se v subkapitole 2.2 nazvané 
"Řízení změny organizační kultury" si klade otázku jak souvisí firemní kultura s možností 



přijímat a zejména pak realizovat změny. Autor konstatuje, že "když podnik či organizace mění 
své cíle, úkoly, technologii, musí měnit také svou kulturu. Tento proces však neprobíhá automaticky. 
Často zjišťujeme, že organizační kultura pokulhává za ostatními změnami ve struktuře podniku 
a technologiích. Pozitivní výhody zavádění nových pracovních postupů, nová technologie nebo převod 
ze státního vlastnictví do soukromého jsou bržděny jednotlivci, kteří se brání potřebě změny a 
pokoušejí se pokračovat zaběhnutým způsobem. Důvodem jejich odporu je často strach a nejistota 

z budoucnosti. " 

Z těchto poznatků opírajících se o některá empirická zjištění (např. s 26) dochází k závěru, že 
zásadní brzdou změn je na straně pracovníků strach a nejistota z budoucnosti. Základem 
změny se fakticky stává změna hodnot a postojů. Abychom je v praxi mohli měnit musíme je 
znát. To vede autora k hledání nejenom strategií pro řízení změn, ale i nástrojů pro jejich 
poznávání což podrobněji rozpracovává v dalších kapitolách. 

Kapitola třetí se zabývá možnými přístupy k realizaci změn od evolučních přístupů 
k populárním podnikatelským filozofiím Kaizen a TQM až ke koncepcím štíhlé výroby a 
revolučních změn. Velmi kladně lze hodnotit pečlivé rozpracování metodiky zavádění změn 
v subkapitole 3.2 a 3.4. S tím souvisí nutnost pečlivě analyzovat klíčový faktor na který naráží 
jakýkoli přístup k zavádění změn - "odpor ke změně". 

Vrcholem předložené práce je pak kap. 4, která zkoumá možnost poznání postojů, hodnot a 
možného chování a jednání lidí procesu změn. Autor ukazuje možnosti využití různých 
přístupů sociologického a sociálně psychologického výzkumu při přípravě a realizaci změn 
v podniku. V této kapitole autor prokazuje nejenom velmi dobrou znalost metodiky 
sociologických výzkumů, ale i metodologie vědecké práce obecně. 

V závěru práce shrnuje autor poznatky a doporučení vyplývající z práce pro praktickou 
realizaci změn. Důležité je zdůraznit, že jeho přístup je přístupem vycházejícím z uvědomění 
si hodnoty a významu lidských zdrojů pro realizaci změn a klíčová je pro něj komunikace 
managementu s pracovníky a jejich motivace ke změně. Znovu je zde podtržen význam 
informací, které mohou být v průběhu přípravy a realizace změn získávány metodami 
společenskovědního výzkumu. 

Vzhledem k důrazu na lidský faktor v procesu změn se autor možná mohl zastavit i u důležité 
problematiky lidské motivace a teorií, které se jí zabývají. Rovněž pokud autor odvozuje svá 
tvrzení od konkrétních zkušeností z praxe (Projekt PHARE str. 26) bylo by vhodné přesněji 
specifikovat zmiňovaný projekt a případně i zdroje, ze kterých tyto informace čerpá. 

Po formální stránce je práce až na několik drobností zpracována velmi pečlivě dle 
požadovaných náležitostí. Její členění je přehledné a logické. Autor dodržuje zásady pro 
citování literatury z hlediska etického i formálního. Seznam bibliografických citací obsahuje 
21 položek. Rovněž bibliografie k tématu je zpracována detailně a pečlivě a obsahuje téměř 
padesát titulů. Možná by bylo vhodné bibliografii doplnit o elektronické informační zdroje. 

V každém případě se jedná o zdařilou rigorózní práci, která splňuje veškeré požadavky na ni 
kladené a je možné ji doporučit k obhajobě. 
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V průběhu obhajoby navrhuji diskutovat následující problémy: 
1. Který z uváděných teoretických přístupů k vedení lidí je nejvíce vhodný aplikovat při 

zavádění změn ve firmě? 
2. Do jaké míry je v praxi skutečně personální útvar sehrávat roli komunikátora mezi 

managementem a zaměstnanci. Kde vidíte případné překážky k naplnění této funkce 
personálního útvaru? 

3. Lze z případové studie v příloze této práce odvodit nějaké obecnější poznatky 
z hlediska řízení změn ve firmách? 

V Praze dne 10.11.2009 
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PhDr. Bohumír Fiala 


