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1. Obsah a struktura práce 

 Tématem bakalářské práce Elišky Hudské je oblast etiky v personálním kontextu 

s orientací na dodržování principů etického jednání personálními agenturami dle bodů kodexu 

APPS (Asociace poskytovatelů personálních služeb). Tuto problematiku považuji za nosnou, 

která však nepatří mezi často volená témata závěrečných prací ze strany studentů, a vzhledem 

k její aktuálnosti v éře zpružňování trhu práce, za přínosné. 

Posuzovaná bakalářská práce má rozsah 49 stran výkladového textu a je rozdělena do 

pěti samostatných kapitol, Úvodu a Závěru. Jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují a 

rozpracovávají řešenou problematiku s ohledem na požadovaný rozsah bakalářské práce. 

V první kapitole práce autorka usiluje o vymezení rudimentálních pojmů k danému 

tématu (tj. etika, morálka a mrav), poskytuje stručný historický pohled na její vývoj a vhled 

do profesní etiky, včetně antidiskrimačního zákona. Navazující kapitolu věnuje personálním 

agenturám, a to z různých úhlů pohledu, odůvodňuje a popisuje možnosti, výhody a nevýhody 

spolupráce mezi firmami a agenturami, vymezuje personální agentury a agentury práce (nebo 

také pracovní agentury) z hlediska právního ukotvení a dále také formy agenturního 

zaměstnávání a poskytované služby a metody vyhledávání. Ve třetí kapitole se zaměřuje na 

psychosociální oblast chování personálních agentur při realizaci zakázky vůči klientům a 

kandidátům a heslovitě popisuje možné příčiny konfliktů zájmu. Ve svém empirickém šetření 

autorka analyzuje dodržování principů etického jednání ve vybraných personálních 

agenturách, poskytujících služby recruitmentu a zprostředkování zaměstnání (z 19 oslovených 

jich s účastí souhlasilo 7), které jsou členy APPS a cituje konkrétní příklady etického jednání. 

Diskuse je zdařile zpracována, zmiňuje výzkumný problém a věnuje se výsledkům autorčina 

šetření v komparaci s obsahem již obhájených diplomových prací autorů Zímy a Fabiánové a 

uvádí také limity, a to zejména nízkou návratnost dotazníků a nedostatečná informovanost o 

kodexu APPS. 

Práce obsahuje tři přílohy, kterými jsou text etického kodexu APPS, autorčin krátký 

dotazník a informovaný souhlas pro účastníky empirického šetření. 

 

2. Odborná úroveň 

Styl bakalářské práce Elišky Hudské považuji za popisný a věcný, místy možná až 

úsporný. Celková podoba práce vypovídá o autorčině zaujetí řešenou problematikou. Jedním z 

důvodů pro volbu tohoto tématu byla její osobní zkušenost s personální agenturou z pozice 

zaměstnance a také potřeba rozpracovat danou, citlivou problematiku hlouběji. 

 Zvolené téma lze považovat za oborově relevantní a aktuální. Situace na trhu práce v 

posledních letech způsobila, že množství personálních agentur narůstá a je téměř nemožné 

zmapovat jejich přesnou četnost a neexistuje jednotný etický kodex. Proto i jejich fungování 

bývá zastřeno „rouškou tajemství“. Poptávka po těchto zprostředkovatelích vzrůstá, a to jak 

ze strany organizací, tak ze strany uchazečů a agentury se stávají rovnocenným partnerem na 

pracovním trhu. Aby však mohla být ale personální agentura rovnocenným a solidním 

partnerem, je nezbytné, aby kromě všech ostatních stránek fungovala po stránce etické, která 

není postižena zákony naší země, ale primárně vychází z morálního ukotvení každého z nás. 

 Cíl práce i empirického šetření je autorkou v Úvodu adekvátně formulován a v Závěru 

práce shrnut a argumentován. V teoretickém rámci postupuje zcela korektně, ale její text by si 

zasloužil větší odstup, autorka cituje a parafrázuje použité zdroje bez větších vlastních úvah a 



komentářů. Výklad v empirickém šetření a zejména v Diskusi její myšlenky a doporučení 

obsahuje a přináší informace o současném stavu v ČR. Autorka vymezila svou cílovou skupinu na 

personální agentury, které jsou aktuálně členy APPS, poskytují služby recruitmentu a které chtějí 

být rovnocenným, uznávaným a solidním partnerem při poskytování svých služeb. Dle výsledků 

empirického šetření je pro ně přijetí a dodržování kodexu APPS důležité a automatické. Jen 

souhrnně vybrané personální agentury popsala a informovala o délce jejich členství v APPS (viz 

4.3 na s. 35 až 36). Způsob dosažení obou cílů i přesto považuji za dostačující se snahou 

rozpracovat dosavadní stav řešené problematiky. 

 

3. Práce s literaturou 

 Soupis bibliografických citací obsahuje necelých čtyřicet pramenů v českém a 

anglickém jazyce. Jedná se o literaturu odpovídající odborné úrovně. V textu autorka 

odkazuje v souladu s požadovanou normou, její práce s literaturou je korektní, ale jak již bylo 

uvedeno v bodě 2, autorka intenzivně cituje a parafrázuje použité zdroje bez vlastních úvah a 

komentářů. 

 

4. Grafické zpracování 

 Z hlediska grafického zpracování je práce vypracována čistě, úprava stránek a nadpisů 

je kvalitní a přehledná. Autorka se soustředila pouze na psaný text, práce neobsahuje žádné 

tabulky či grafy.  

 

5. Jazyková úroveň 

 Autorka se ve své bakalářské práci vyjadřuje srozumitelně, jazyku chybí větší 

pregnantnost a některým formulacím by prospělo více pozornosti (např. s. 9 „Mravní chování 

je tedy to, co jsme se naučili od rodičů, autorit a společnost si ho vynucuje. … nevíme, proč to 

tak vlastně je“; s. 15 „…ustanovení o GDPR, které zvyšuje ochranu osobních údajů“, s. 16 „ 

Cíl poslední zmíněné organizace SHRM opět uvádí jako cíl…“. Práce by zasloužila kvalitnější 

korekturu textu (např. s. 26 „Jednu z hlavních …služeb …je recruitment“; s. 34 chybějící 

čárka „Pokud…, zvyšuje…“; s. 38 „klame“, místo „klade“ větší důraz, s. 46 „jednán s klienty“ 

či s. 43 „milně ho považují“). 

 

6. Podnět k rozpravě 

 Konkurence mezi personálními agenturami je na trhu práce veliká a existuje zde tvrdý 

boj o zakázky i o uchazeče. Domnívá se autorka, že je trh již nasycen a počet 

personálních agentur v ČR už nebude dále růst?  

 

7. Závěrečné hodnocení práce 

 Posuzovanou práci celkově hodnotím kladně, Elišce Hudské se podařilo udělat sondu  

do činnosti vybraných personálních agentur, které jsou členy APPS, a nastínit specifika 

dodržování principů etického jednání. Práci doporučuji ji k obhajobě se známkou velmi 

dobře. 
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