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Posudek oponenta práce 

 

Předložená diplomová práce má široký záběr problémů,  které chce popsat, řešit, glosovat. 

Práce zcela logicky a správně začíná vymezením pojmu Change management. bohužel právě 

tato úvodní kapitola je nejslabší z celé práce, je zpracována velmi povrchně, ne příliš jasně a 

s věcnými chybami. Mám k tomu hlavní argument a ten je, že Change management je 

spojován „jen“ s inovacemi a organizačním  rozvojem. Jde o nepochopení problému, 

nedostatečně nastudovanou  odbornou literaturu. Je to také o tom, že autorka popisuje věci, 

které nezná. Pouští se tak na horkou půdu, kde se může velmi jednoduše „spálit“. 

Co zde mělo asi být? 

1. Pojednání o tom, že Change management zahrnuje hlavně 

- změny v poslání firmy (tzv. missionary changes) a změny v jejím strategickém 

směřování 

- operativní změny (včetně strukturálních a organizačních změn) 

- technologické změny, změny v technice 

- změny v postojích, chování a jednání pracovníků 

2. Krátká zmínka o principech Change managementu je např. 

– analytické činnosti, diagnostika současného stavu 

– programy, plán rozvoje (změn) 

– komunikace, podpora procesů změn ve firmě vně i uvnitř 

3. Vymezení procesuální stránky Change managementu jako je např. efektivní 

vnitrofiremní (i vnější) komunikace, vzdělávání a trénink, poradenství, monitoring, 

koučink… 

4. Popis základní báze změn v podniku tzv. psychologické smlouvy vedení a 

zaměstnanců jako projektového managementu jako nástroje dosažení změn. 

 

Místo toho se autorka pouští do historie Change management, kam podle ní patří „rakušan 

Joseph Alois Schupmeter“ (str. 17). Správně to má být Joseph Alois Schumpeter. Jde o 

významného světového ekonoma, vědce a právníka pocházejícího z Vysočiny. Po smrti otce 
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v roce 1987 odešel s matkou do Jihlavy, poté do Grazu a po skončení 4. třídy obecné do 

Vídně. V deseti letech začal navštěvovat známé vídeňské gymnasium Theresianum, kde 

v roce 1901 složil závěrečné zkoušky. Na universitě začal studovat právnické a politické 

vědy. 16. února 1906 promoval na doktora práv. V roce 1909 byl jmenován docentem 

politické ekonomie. Působil na universitách v Czernowitzi, Grazu, hostoval na Columbia 

University v New Yorku v USA. 15. března 1919 se stal prvním ministrem financí nově 

vytvořené Rakouské republiky. Přednášel na universitě v Bonnu, Harvardu, mimo jiné 

v Japonsku se zasloužil o prudký vzrůst ekonomiky Japonska. Jeho učení a teze jsou aktuální i 

dnes. Zemřel v noci ze 7. na  8. ledna v roce 1950 ve Spojených státech amerických. Je mimo 

jiné autorem teorie hospodářského cyklu a odtud by se dalo asi vysledovat nějaké propojení 

s dnešním Change managementem. Nejde jen o tuto „zmýlenou“. Jde o to, že na 1,5 strany 

těchto podchytím smysluplně nějakou historii. Totéž je možno říci o kapitole 2. – Řízení lidé 

v organizaci. Zde je řečeno něco, nevíme co vlastně chce autorka sdělit.  

 

Kapitola třetí je věnována popisu různých organizačních změn. Neobohatí čtenáře, ale také 

neurazí. Jinak je to s kapitolou čtvrtou. Zde se autorka pokouší popsat modely Change 

managementu. Bylo by velmi vhodné, aby autorka vlastně vymezila samotný pojem model. 

To neudělala a tak se jí zde vejde i Leninova koncepce  organizační změny. Ta je navíc 

popsána jen velmi stručně, navíc dvěma citacemi od jiného (!!!) autora (Robbins). podobně je 

to s Adairem, ten je popsán autenticky, ale opět jen velmi stručně. Pak je zde „model“ 

Kottera, ten je popsán již více, nicméně ne příliš jasně. 

 

Z ničeho nic se další část práce věnuje hospodářské krizi. Popis krize je dosti povrchní, ale asi 

jde o předehru k druhému vrcholu práce týkající se dopadu krize na lidské zdroje a nástrojů 

k realizaci nutných změn při překonávání této krize v podnikovém prostředí. Tady autorka již 

postupuje vcelku sofistikovaně, asi je to její profesní pole nebo má k těmto  materiálům 

přístup a umí je využít. Poslední, sedmá kapitola však opět vyvolává moji skepsi. Dozvěděl 

jsem se, kdy přišel do nejmenované poradenské firmy první e-mail oznamující krizi, že na 

konci finančního roku se koná hodnocení pracovníků, na hodnocení je navázáno i 

odměňování a povyšování…společnost hledala úspory i v oblastech zaměstnaneckých 

benefitů. Až mě přišlo líto chudáků poradců, nebudou mít např. fitness pernamentky… 

K čemu prosím mě tyto věci (bláboly) budou??? 
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Rád bych, aby autorka úplně vymezila problematiku Change managementu. A co se týká 

krize, tak chci slyšet spíše opak. V ekonomii se mluví o tzv. magickém čtyřúhelníku. Jsou to 

čtyři cíle, které jsou spojené se stabilitou hospodářství. Jaké to jsou cíle? 

 

Závěr 

Předloženou diplomovou práci A. Paulíkové  „Change management a řízení lidí v organizaci“ 

nepovažuji za zdařilou. Při obhajobě si rád vyslechnu názory  autorky na mé připomínky a při 

diskuzi je možné, že práce bude obhájena.  

 

 

V Praze dne 10.1.2011 

Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, DrSc. 

 

 


