
UK v Praze, Filozofická fakulta 

Katedra andragogiky a personálního řízení 

____________________________________________________________________ 

Posudek vedoucí diplomové práce 

 

„Systémy personálního řízení v různých typech organizací“ – Jana Caletková 

 

Téma diplomové práce, které si autorka zvolila není obvyklé a jeho zpracování není 

zcela snadné. Systémy personálního řízení v různých typech organizací lze nahlížet 

z různých hledisek a v různých kontextech. 

 

Jana Caletková si jako cíl své diplomové práce stanovila postihnout praxi 

personálních oddělení ve společnostech, které působí v českém prostředí a změnu 

jejich činnosti v období hospodářské recese v letech 2008-2010. Pozornost 

ekonomické situaci posledních let věnovala autorka, jak uvádí v úvodu své práce, v 

souvislosti s předpokládaným posílením postavení personálních útvarů po této době. 

  

Soupis bibliografických citací předložené diplomové práce je vzhledem k požadavkům 

svým rozsahem nadstandardní – obsahuje celkem 56 položek včetně internetových 

zdrojů, z toho 15 cizojazyčných zdrojů. Součástí práce jsou přílohy ke kvalitativnímu 

šetření. 

 

Práci, která je poměrně rozsáhlá, autorka strukturovala do šesti tematických kapitol. 

První dvě kapitoly obsahují východiska ke zpracovanému tématu – v první kapitole se 

autorka zaměřuje na vývoj, fungování, strukturu a typologii organizací a rovněž na 

organizační kulturu. Navazuje kapitola věnovaná personálnímu řízení a dílčím 

personálním činnostem. Z hlediska struktury je zajímavá třetí kapitola práce Jany 

Caletkové k systémům personálního řízení. Autorka se zabývá rolí liniových 

manažerů v oblasti personálního řízení, jejich spoluprací s personalisty. Pro téma 

práce je významná následující podkapitola, která postihuje způsoby organizování 

personálních oddělení. Poslední podkapitola této kapitoly se zaměřuje na 



mezinárodní řízení lidských zdrojů a jeho specifika. Čtvrtá a pátá kapitola obsahují 

dopady hospodářské recese na Českou republiku a na organizace a na systémy 

personálního řízení. Autorka se orientuje na vliv krize na oblast lidských zdrojů, na 

personální činnosti a na opatření personálních oddělení. Poslední kapitola práce 

prezentuje kvalitativní šetření, které Jana Caletková realizovala. Tuto kapitolu lze 

považovat z hlediska vlastního přínosu autorky za stěžejní. V úvodu kapitoly 

představuje projekt šetření a poté porovnává systémy personálního řízení a 

personální činnosti v různých typech organizací a personální činnosti v průběhu 

finanční krize. 

 

K rozpravě v průběhu obhajoby mám pro autorku podnět k úvaze: Jaké úkoly budou 

pravděpodobně v nejbližších letech pro personální útvary zásadní? 

 

Mnohé skutečnosti, které autorka v práci uvádí, jsou zajímavé, některá tvrzení by jistě 

mohla podnítit diskuzi. Oceňuji autorčino značné úsilí, které věnovala kvalitativnímu 

šetření, její hodnotící přístup k problematice. K formální stránce práce připomínky 

nemám. 

 

Předloženou diplomovou práci Jany Caletkové doporučuji k přijetí k obhajobě.  

 

 

V Praze dne 12. září 2011 
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