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1. Obsah a struktura práce  

Téma diplomové práce, které si Lenka Šimůnková zvolila, je oborově relevantní, jeho 

volbu oceňuji, daná problematika si určitě zasluhuje rozpracování.  

 

Cílem diplomové práce Lenky Šimůnkové bylo „… analyzovat adaptační proces 

zahraničních zaměstnanců, konkrétně zaměstnanců z Ukrajiny, kteří jsou nejpočetnější 

skupinou zahraničních zaměstnanců ze třetích zemí na českém trhu práce a vytvořit vlastní 

systém adaptačního procesu Ukrajinců se zohledněním aspektů legislativních, 

interkulturních, psychologických a řídících u uživatele služeb personální agentury. Následně 

jej komparovat s reálným průběhem adaptačního procesu ukrajinských pracovníků u 

uživatelů personální agentury ManpowerGroup s.r.o. Identifikovat rozdílnosti či shody a 

zpracovat možná doporučení pro personální agenturu a její uživatele pro zlepšení procesu 

adaptace Ukrajinců.“ (s. 9) Cílem empirického šetření bylo „... zjistit, jak na adaptačním 

procesu ukrajinských pracovníků spolupracuje personální agentura s uživateli jejích služeb 

a zodpovězení výzkumné otázky, zda se personální agentura na adaptačním procesu 

ukrajinských pracovníků u uživatele služeb podílí více než samotný uživatel.“ (s. 9)  

 

Práci autorka strukturovala celkem do devíti hlavních tematických kapitol. První čtyři z 

těchto kapitol postihují teoretická východiska k migrační a integrační politice a 

zahraničním uchazečům o zaměstnání, spolupráci personální agentury se zahraničními 

zaměstnanci a s uživatelem služby a začlenění zahraničních zaměstnanců v České 

republice. Následující tři kapitoly autorka věnovala ukrajinským zaměstnancům, 

procesu adaptace Ukrajinců na pracovní působení a systému jejich adaptace ve 

spolupráci s personální agenturou a uživatelem služby personální agentury. Osmá 

kapitola představuje empirické šetření autorky. Poslední tematickou kapitolou je 

Diskuze. Součástí práce jsou přílohy, které obsahují rozhovor s vedoucím oddělení 

International Hiring a dotazník pro uživatele personální agentury ManpowerGroup s.r.o. 

se záznamy odpovědí. 

 

Z hlediska tematické koncepce se autorce podařilo uspořádat text do vcelku 

akceptovatelné struktury, která reflektuje zahraniční zaměstnance (téma práce) a 

zaměření autorky na ukrajinské zaměstnance. Práce postrádá k empirickému šetření 

informovaný souhlas respondentů. 

 



2. Odborná úroveň  

K naplnění tématu práce je možné poukázat na akcentování ukrajinských zaměstnanců. 

Jistě by byla vzhledem k danému tématu i pro rozpracování problematiky přínosná 

pozornost i zahraničním zaměstnancům jiných národností.  

 

Domnívám se, že nemalou roli v celkovém vyznění práce má podoba textu, a to z 

hlediska nedůsledné návaznosti, opakování v konstrukci textu, ztížené orientace v 

užívané terminologii, například ve vztahu k personálním agenturám a klientům. 

Přínosné by bylo uplatnění náhledu se znalostí problematiky na úkor spojování 

odkazovaných částí textu. Text je zatížen formulačními neobratnostmi, přičemž některé 

mají i významové aspekty (dále oddíl 5. Jazyková úroveň). 

 

Pokud se týká odborných východisek práce, k problematice adaptace pracovníků mohly 

být přínosné další aktuální zdroje z oblasti personálního řízení. Zajímavá je koncepce 

rozpracování adaptace zaměstnanců z hledisek legislativního, psychologického, 

interkulturního a řídícího. V rámci teoretických východisek by textu prospěla větší 

nezávislost na zdrojích, soustředění se na jejich reflexi. Vzhledem k zacílení empirického 

šetření jsou jeho významným faktorem informace získané z jedné společnosti. Větší 

pozornost měla být věnována konstrukci rozhovoru s vedoucím oddělení International 

Hiring a formulaci otázek k tomuto rozhovoru, například viz otázky (nečíslované – v 

pořadí) 9., 13., 29. či 34. 

 

3. Práce s literaturou  

Nemalou část zdrojů tvoří legislativa, dokumenty i internetové zdroje, ale k danému 

tématu jsou relevantní. Poměrně velká část zdrojů je staršího data. Přínosné mohly být 

další odborné články a publikované výzkumy, rovněž (jak bylo uvedeno výše) aktuální 

zdroje z oblasti personálního řízení k adaptaci pracovníků. V textu lze nalézt 

problematické umístění odkazů, které neodděluje odkazované texty, například na straně 

24 odkaz na Bosswick, Heckmann (2006, s. 4) a Bosswick, Heckmann (2006, s. 1), stejně 

na stranách 25–26 (Bobysudová a odkaz na jiné autory za odstavcem), rovněž na straně 

42. Zdvojené odkazy jsou ve dvou případech na straně 33. V Diskuzi chybí odkazy stran 

ke konkrétním odkazovaným textům. 

 

4. Grafické zpracování  

Text má celkově vyhovující úpravu. Optimální není začlenění názvů do textu na stranách 

37, 40, 42 a 43 (měly by být ve větách) či úprava textu tabulek na straně 48.  

 

5. Jazyková úroveň  

Jak bylo již uvedeno výše (oddíl 2. Odborná úroveň), mnohé formulace nejsou zdařilé. 

Pozornost by zasluhovala například již jazyková úprava cíle práce. Obtížnější čtivost 



textu ovlivňuje zachycení podstatného ve výpovědích autorky. Textu by prospěla 

redukce, uspořádání, zpřehlednění.  

 

6. Podnět k rozpravě  

• Mohla byste (ve vztahu k sedmé kapitole své práce) vymezit „systém adaptace“ v 

porovnání s „procesem adaptace“?  

• Mohla byste uvést k limitům svého empirického šetření možné kontexty realizace 

šetření v jedné společnosti? 

 

7. Závěrečné hodnocení práce  

Přesto, že autorka usilovala o reflexi připomínek v průběhu konzultací, prostor k 

úpravám zůstal.  

 

I přes výše uvedené doporučuji práci Lenky Šimůnkové k obhajobě s návrhem 

klasifikace dobře.  

 

 

V Praze dne 9. června 2020 

      

                                                                                           PhDr. Renata Kocianová, Ph.D. 


