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Jméno studenta:  Bc. Markéta Husáková 

Studijní obor/zaměření:  Podniková ekonomika a management 

Téma diplomové práce:  Řízení změn ve zvolené organizaci   

 

Hodnotitel – oponent:  Ing. Nela Siřínková 

Podnik – firma:  Advenio s.r.o. 

 

Kritéria hodnocení:  (1 nejlepší, 4 nejhorší, N-nelze hodnotit)   1     2    3    4    N 

A) Definování cílů práce                 

B) Metodický postup vypracování práce              

C) Teoretický základ práce (rešeršní část)              

D) Členění práce (do kapitol, podkapitol, odstavců)             

E) Jazykové zpracování práce (skladba vět, gramatika)            

F) Formální zpracování práce                

G) Přesnost formulací a práce s odborným jazykem             

H) Práce s odbornou literaturou (normy, citace)             

I) Práce se zahraniční literaturou, úroveň souhrnu v cizím jazyce           

J) Celkový postup řešení a práce s informacemi             

K) Závěry práce a jejich formulace               

L) Splnění cílů práce                 

M) Odborný přínos práce (pro teorii, pro praxi)              

N) Přístup autora k řešení problematiky práce              

O) Celkový dojem z práce                
 

 

Navrhuji klasifikovat diplomovou práci  klasifikačním stupněm:1     výborně  

 

 

Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:2 

 

Diplomová práce autorky se zabývá problematikou řízení změny ve vybrané společnosti a klade si za 

cíl vyhodnotit systém řízení změny ve společnosti Česká spořitelna. Práce je přehledně členěna do 

sedmi kapitol, přičemž část práce je teoretická a část praktická. V teoretické části práce autorka 

pomocí adekvátně použitých zdrojů vymezuje podstatné pojmy vztahující se k dané problematice, na 

které logicky navazuje ve zpracování praktické části práce. Vhodně je v práci představena vybraná 

společnost a popsány konkrétní procesy změny. K analýze úrovně systému řízení změn použila autorka 

dotazníkové šetření, jehož výstupy jsou přehledně zpracovány i popsány. Na základě výsledků 

dotazníkového šetření a dalších metod navrhuje autorka konkrétní kroky na zlepšení, které společnosti 

mohou pomoci nejen v rámci adaptace současných, ale i dalších plánovaných změn. Z práce je patrný 
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Metodické poznámky: 
1 Označte výsledek kontroly plagiátorství, který jste zadal/a do Portálu ZČU a odůvodněte níže při odůvodnění  

   klasifikačního stupně.  
2 Kliknutím na pole vyberte požadovaný kvalifikační stupeň.  
3 Stručně zdůvodněte navrhovaný klasifikační stupeň, odůvodnění zpracujte v rozsahu 5 - 10 vět. 
4 Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě – dvě až tři otázky. 

 

osobní zájem autorky o danou problematiku i znalost prostředí, oceňuji i aktuálnost tématu v rámci 

současných trendů na trhu. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě:3 

 

1) Považujete za nutnou angažovanost a osobní souhlas zaměstnanců se změnou, aby mohlo dojít k její 

úspěšné implementaci a proč?  

2) Doporučila byste společnosti komunikovat interní změny (např. nový koncept poboček) klientům, 

jakým způsobem a jaký vliv to pro společnost může mít?                  

 

 

 

 

 

V Plzni, dne 22.5.2020        Podpis hodnotitele  
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Metodické poznámky: 
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   klasifikačního stupně.  
2 Kliknutím na pole vyberte požadovaný kvalifikační stupeň.  
3 Stručně zdůvodněte navrhovaný klasifikační stupeň, odůvodnění zpracujte v rozsahu 5 - 10 vět. 
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