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Možnosti intervencí organizačního rozvoje: příklad vybrané organizace

Jak je z názvu zřejmé, bakalářská práce se zaměřuje na problematiku poradenské 

intervence do organizace s praktickým využitím vybraných metod. 

První část práce je věnována teoretickému uvedení do tématu OD (organization 

development - organizačního rozvoje) a manažerského poradenství (MC management 

consulting). Autorka se snažila vymezit hlavní termíny a postupy vztahující se k problematice 

organizační změny od OD až po MC. Vzhledem k minimálním dostupnosti literatury o OD a 

poradenství u nás, se ve svých práci se opírá zejména o osvědčené knihy Cummingse, Kubra 

a Blocka a do jisté míry reinterpretuje jejich obsah v daných oblastech. To se jí v jednotlivých 

tématech více či méně daří. Celkově je tam asi vše podstatné. 

Druhá část práce je zaměřena prakticky na realizaci analýzy situace ve vybrané malé 

stavební firmě a vytvoření návrhu vhodných intervencí. Pro analýzu autorka použila jednak 

polostandardizovaného rozhovoru zahrnujícího metody EI (Employee Involment), SWOT 

analýzu a posléze i sociometrický test. Interpretace výsledků zejména z rozhovorů vcelku 

plasticky zobrazuji obecnou situaci menších firem ve stavebnictví. Potvrzuje se zde řada 

problémů v externím prostředí, vzrůstající počet netransparentních výběrových řízení, 

korupce, pokles počtu zakázek. Tyto problémy se zákonitě promítají i do interního prostředí –

horšího organizačního klima - obavy zaměstnanců ze snižování platů či možného propouštění. 

Sociometrický test ukázal složité vztahy jak z profesního hlediska, tak z neformálního 

hlediska a konečně i z hlediska vzájemné důvěry zaměstnanců. Podle mého názoru výsledky 

jasně signalizují, že zkoumaná skupina je vnitřně strukturálně odlišná, z hlediska profesního i 

řídícího a tak sociometrie vykazuje obtížně interpretovatelné reálné výsledky. Navrhované 

intervence se z prvního pohledu sice zdají adekvátní analýze, ale pro menší firmu budou jen 

obtížně realizovatelné z hlediska finančních nákladů i lidských zdrojů.

Celkové hodnocení

Rozsah práce i kvalita je adekvátní nárokům na bakalářskou práci. Je vidět, že autorka se 

práci věnovala delší dobu.  Z formálního hlediska bych v rámci podkapitol uvítal další dílčí 

strukturaci. Práci doporučuji práci k obhajobě a navrhuji klasifikaci velmi dobře až dobře.
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