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Teoretická část: 

Autorka se v teoretické části věnuje problematice získávání a výběru pracovníků. 

Pracovala se 27 prameny, z čehož jsou 4 zahraniční. Prameny, které autorka použila 

jsou aktuální a je zjevné, že se v dané problematice dobře orientuje, protože citace 

jsou vhodně zvolené a kombinované. Autorka citace zajímavě doplňuje svými 

komentáři, které vycházejí z jejích vlastních zkušeností. Přestože se jedná o často 

zpracovávané téma, autorka k němu přistupuje osobitým způsobem, což zvyšuje 

čtivost práce.V případech, kdy autorka uvádí, že s citovaným autorem souhlasí, 

doporučuji, aby v práci uvedla také, co jí k tomuto souhlasu konkrétně vede. 

Prezentace A YS Placements: 

Vysokou úroveň práce, kterou autorka nastavila v teoretické části bohužel v této 

prezentační části nenaplnila. Autorka nevyužila svého potenciálu schopnosti efektivní 

práce s literárními zdroji a cituje zde již jen prezentační materiály představované 

společnosti. Není ovšem možné tvrdit, že by tato část nebyla dobře napsaná, je to 

myslím kvalitní propagační materiál dané společnosti. Pokud například zmíním 

prezentaci TGI metody, uvítala bych spíše srovnání s metodami, které používají 

v současné době jiné společnosti zaměřující se na teleresources a důkladnější 

teoretický rozbor metody, než sdělení že je to metoda unikátní II skvělá. Rozbor 

silných a slabých stránek společnosti AYS pojala autorka v duchu personalistické 

tradice, tedy je potřeba umět pojmenovat své slabé stránky, ale přitom zároveň 

potvrdit svoje schopnosti - tedy nejen, že se své slabé stránky uvědomuji, ale aktivně 

pracuji na zlepšení stavu. To ovšem v tomto případě spíš posiluje dojem celé práce 

jako firemní prezentace, nikoliv teoretická práce pro akademické prostředí. 

Šetření ve společnosti: 

Autorka provedla také samostatné šetření, ve kterém zjišťovala, na poměrně velkém 

vzorku (50 respondentů), profil typického uchazeče o zaměstnání, který se obrací na 

A YS a na spokojenost tohoto uchazeče se službami společnosti A YS. Autorka si 

stanovila hypotézy, které jí výsledky šetření (vyjma jedné) potvrdily. Oceňuji 



autorčinu aktivitu, která potvrzuje, že k vypracování bakalářské práce přistupovala 

velmi zodpovědně.Nicméně i tato část práce na mně působí spíše dojmem firemní 

prezentace 

Práci doporučuji k obhajobě 

Mgr. Lucie Pivoňková 

27.1.2008 
, I 

/, 


