
Posudek bakalářské práce:

K. Jechová: Možnosti intervencí organizačního rozvoje: příklad vybrané 
organizace

Bakalářská práce K. Jechové se zabývá analytickými a intervenčními postupy a 
nástroji poradenské disciplíny „organizační rozvoj“ a jejich konkrétním využitím na 
příkladu z praxu. Autorka se v práci pokouší o analýzu a diagnostiku vybrané 
organizace (stavební firmy) a vlastní návrh poradenských doporučení.

Jedná se o práci multidisciplinární, práce zahrnuje jak část teoretickou tak část
empirickou, celkově předkládá 58 stran vlastního textu. 

V teoretické části (v kapitole 1 a 2) autorka obecně uvádí čtenáře do problematiky:
zabývá se definicí základních pojmů vztahujících se k poradenství, předkládá definici 
pojmu poradenství, vymezuje disciplínu„organization development“, zamýšlí se nad 
různými formami poradenství, spoluprácí s klientem, možnostmi zavádění změny i 
vlastní diagnostiky organizace. 

Autorka vychází z jí dostupné literatury (v českém kontextu narážíme na velmi 
omezené zdroje), za významné obohacení práce je třeba jistě považovat využití 
zahraničních zdrojů (Cummings, Worley). Celkově teoretická část práce působí 
poněkud eklektickým dojmem – autorka se snaží představované teoretické koncepty 
vztáhnout k provedené empirické sondě, což v některých případech může působit 
rušivě (např. str. 10,11, 17, 22), případně v podkapitolách spojuje více teoretických 
konceptů, což může působit nepřehledně. Lze zde nalézt řadu drobných formulačních 
nepřesností, např. „...na akční výzkum Likert.....navazuje 4 manažerskými modely“ 
(str. 12) – autorka nevysvětluje,kde spatřuje zmiňované návaznosti (snad jen 
chronologické?). V kapitole 2.4. autorka uvádí „Poradenství...je postaveno na 2 
základních technikách: rozhovor a psaní výsledných zpráv“ – je škoda, že se autorka 
nezamýšlí nad dalšími technikami, které lze dozajista využít a neobohacuje tento 
pohled o vlastní sociologickou znalost, byť ji potom v empirické části využívá.

V empirické části Klára Jechová provádí vlastní sondu do reality zahrnující jak 
diagnostiku organizace tak pokus o návrh vlastních poradenských doporučení 
(možných intervencí). Větší důraz je kladen na diagnostiku, autorka zpracovává 
SWOT analýzu, zamýšlí se nad stavem odvětví, v němž se daná firma nachází, 
provádí sociometrický test (místy až příliš detailně) pro vybranou skupinu 
zaměstnanců dané firmy. Dále předkládá návrh možných opatření, které lze 
v organizaci provést pro odstranění zjištěných problémů, pokouší se nastínit časový 
plán zavádění jednotlivých opatření (intervencí) a zamýšlí se nad možnými bariérami 
zavádění změn. 

Empirická část je tedy logicky provedeným poradenským projektem, byť malého 
rozsahu – tak jak bylo autorce v realitě umožněno a odpovídá úrovni bakalářské 
práce, tedy jakémusi „prvnímu pokusu“ v oblasti poradenství. (Pozn. Samozřejmě je 
možno k celé záležitosti analyticky i intervenčně přistoupit jinak – dle poradcových 
možností, znalostí a zkušeností. Např. chybí větší strategický pohled apod...). Po 
stránce využití sociologických metod lze jistě ocenit kvalitní a detailní provedení 
sociometrického testu (ikdyž jej nelze v poradenské praxi přeceňovat). Pokud bychom 



měli najít slabší místa práce, je to zejména formální stránka (např. autorka jasně 
nepopisuje org.strukturu neboli stuktura uvedená v příloze neodpovídá přesně 
struktuře popsané v práci) a záležitosti „stylistické“, kdy dochází k prolínání 
empirických komentářů v teoretické částí a naopak nacházíme delší teoretické pasáže 
v části empirické (např. str. 35).

Celkově hodnotím práci K. Jechové jako práci zdařilou plně odpovídající nárokům 
kladeným na bakalářskou práci. Výše uvedené koncepční nedostatky mohou být 
odstraněny další prací v oboru poradenství, rozšířením znalostí a získáním větších 
praktických zkušeností.

Práci jednoznačně doporučuji k obhajobě s navrženým hodnocením velmi dobře 
(případně dle průběhu obhajoby i lépe neboť práce tematicky přesahuje úroveň 
bakalářského studia).

V Praze 16. 6.2011 Mgr. Dana Mudd, Ph.D.




