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Posudek vedoucí diplomové práce 

„Change management a řízení lidí v organizaci“ – Aneta Paulíková 

 

Tematické zaměření diplomové práce Anety Paulíkové není obvyklé. Autorka ve své 

práci usiluje o propojení problematiky change managementu a ekonomické recese a 

orientuje se zejména na oblast řízení lidí v organizaci. Pozornost zaměřuje na 

praktické postupy, které může personální útvar využít.  

 

Soupis bibliografických citací předložené diplomové práce obsahuje celkem 61 

položek včetně internetových zdrojů, z toho 9 cizojazyčných zdrojů, bibliografie 

zahrnuje celkem 14 položek, z toho 4 cizojazyčné zdroje. Součástí práce jsou 

přílohy.  

 

Práci autorka strukturovala celkem do sedmi tematických kapitol. První dvě kapitoly 

věnovala uvedení do problematiky change managementu a řízení lidí v organizaci. 

Navazující kapitola obsahuje téma organizačních změn a jejich provádění. Ve čtvrté 

kapitole se autorka zaměřila na východiska a zásadní modely change managementu. 

V následující páté kapitole se zabývá ekonomickou recesí souvisejícími změnami.  

 

Z hlediska tematického zaměření práce je jejím těžištěm šestá kapitola – Řízení 

lidských zdrojů v průběhu změnových procesů. Autorka se zaměřuje na dopady 

ekonomické krize na oblast řízení lidí, na úkoly personálního útvaru při řízení změn a 

nástroje řízení změn – pozornost věnuje komunikaci, strategickému plánování 

pracovní síly, získávání a výběru pracovníků v období ekonomické recese, zavádění 

řízení pracovního výkonu, změnám v oblasti odměňování a zaměstnaneckých 

benefitů v závislosti na snižování nákladů, ve vzdělávání a rozvoji pracovníků a 

propouštění. V poslední kapitole práce prezentuje Aneta Paulíková příklad 

změnového řízení v konzultantské společnosti – provedené změny v oblasti 

personálního řízení. 



Propojení problematiky změn v oblasti personálního řízení v kontextu ekonomické 

recese, které si autorka pro diplomovou práci určila, vyžadovalo orientaci v těchto 

oblastech. Mimo toto základní zacílení, nahlíží autorka v textu v souvislostech i další 

skutečnosti. Ve své práci usiluje o nastínění praktických postupů v personální oblasti. 

Zdroje, které v práci využívala, reprezentují její odpovědný přístup ke zpracování 

práce a posílily informační hodnotu textu. Diplomovou práci Anety Paulíkové považuji 

za zdařilou. 

 

K formální stránce práce nemám připomínky, práce je zpracována s pečlivostí. 

 

Předloženou diplomovou práci Anety Paulíkové doporučuji k přijetí k obhajobě. 
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