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Autorka zpracovala velmi aktuální téma ekonomické recese a její vliv na oblast řízení lidí 

v organizacích. V první části své práce nejprve podrobně zpracovala stav současné recese, 

zde se také terminologicky vymezuje proti pojmu krize, a to zejména z ekonomického úhlu 

pohledu. Popisuje zde základní ekonomické principy a jevy, které jsou s danou 

problematikou spojené. Po rozboru příčin současné ekonomické situace se věnuje 

konkrétním dopadům na Českou republiku. V prvé řadě se jedná o kroky, které realizoval stát 

a to včetně stručně nastíněného politického pozadí a mediálního obrazu těchto kroků. Dále 

zde rozebírá vliv na podnikatelské prostředí a to opět zejména z ekonomického hlediska a 

také na celospolečenské klima 

Hlavní část práce se jak již z názvu vyplývá, zaměřuje na vliv těchto ekonomických faktorů na 

řízení lidí v organizacích. Zde se opět autorka terminologicky vymezuje a zamýšlí se nad rolí 

personalistů a pracovníků v oblasti řízení lidí v závislosti na ekonomických cyklech. Dále zde 

představuje tři studie vztahující se k tématu této diplomové práce a to studie z českého, 

evropského a celosvětového prostředí. výstupy z těchto studií pak samostatně shrnuje a 

vyvozuje z nich vlastní závěry. 

Po tomto do hloubky jdoucím úvodu se již věnuje samotným změnám jednotlivých 

personálních činností. Jedná se zejména o nábor a propouštění zaměstnanců, jejich mobilita 

a alternativními pracovními úvazky. Velkou pozornost věnuje také tématu zaměstnaneckých 

benefitů. Dále rozebírá paradox zvyšující se potřeby vzdělávání a rozvoje pracovníků a snahu 

o úspory v této oblasti a předestírá zde možné postupy, jak v této situaci mohou firmy 

postupovat a naopak tyto procesy zefektivňovat. Stejným způsobem zpracovává i rozvoj 

pracovníků na manažerských pozicích. Práci uzavírá rozvaha nad rolí loajality zaměstnance 

v těchto podmínkách. 



Autorka použila 23 literárních pramenů a26 elektronických pramenů, z toho 6 cizojazyčných. 

Prokázala, že umí nejen pracovat s odbornou literaturou, ale zejména že je na základě 

získaných dat a podkladů schopna vypracovat rozsáhlé sourodé vlastní texty. 

Práci doporučuji k obhajobě. 

Mgr. Lucie Pivoňková 11. 8. 2010 
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