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Předloženou rigorózní práci tvoří čtyři nosné kapitoly, v nichž autor provedl vhled do 
oblasti teoretických východisek ve vedení lidí v podniku, přibližuje organizační 

kulturu a změny podniku včetně způsobu jejich realizace a prezentuje některé směry 
metodologie výzkumu při přípravě a realizaci změn v podniku. Samostatnou část 
práce tvoří příloha, obsahující modelovou studii školícího střediska. 

Zvolené téma, pojednávající o nutných změnách, formách a přístupech v řízení lidí 
a vedení podniku, zejména v současné době hospodářské krize, nabývá na 
aktuálnosti. 

V úvodu si autor vytkl jako cíl přínosu práce pro praktické využití, aby posloužila 
jako: podklad pro rozhodování, jaké přístupy je možno zvolit při řízení změn a 
jakými pravidly se budou řídit a jak se v konečné fázi dotknout zaměstnanců 

samotných. Pojednání o procesu řízení změn v podniku - v kontextu jejich dopadu na 
zaměstnance - se v předmětné rigorózní práci, jako celku, zdařilo. 

Při tvorbě rigorózní práce prokázal autor schopnost používat odbornou literaturu a 
další zdroje informací k danému tématu. Poměrně rozsáhle je zastoupena česká 
literatura a rovněž zahraničnÍ. Dává najevo, že je seznámen s odbornou literaturou, že 
ji umí vhodně užívat a tvořivě s ní pracovat. 

Oceňuji autorovu propracovanou studii školicího střediska informativní techniky, 
z níž je patrna jeho dobrá orientace v dané problematice. 

Marian Franek prokázal velmi dobrou teoretickou průpravu. Z jeho práce je znát 
dlouholetá osobní zkušenost opřená o osobní vzdělání (vystudoval personální řízení 
na UP Olomouc -Bc. a andragogiku na Univerzitě J.A. Komenského v Praze -Mgr.) a 
profesní zkušenosti ( působí jako produktový manažer pro oblast školení IT). 



Z formálního hlediska mám pouze tyto připomínky: název práce na vazbě není zcela 
shodný s deklarovaným textem uvnitř, v soupisu bibliografických citací jsem nenašel 
titul autora Novotného (citace na s. 27) a dále název publikace B.M.Basse z roku 
1990 (s.16, s.18) 

Analyzovaná rigorózní práce splňuje požadavky na tento druh prací. Je čtivá, 

bohatá na informace a prezentované různorodé názory k danému tématu, 
působí metodicky a motivačně. Vyhovuje požadavkům na obhajobu. 

Doporučení práce k obhajobě doporučuji 
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