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"Získávání a výběr pracovníků" - Lucie Bláhová 

Předložená bakalářská práce Lucie Bláhové je věnována získávání a výběru 

pracovníků, a to se zaměřením na činnost personální agentury v této oblasti. V práci 

autorka využila svoji pracovní praxi. 

Práce Lucie Bláhové obsahuje teoretická východiska k tématu, příklad činnosti 

společnosti AYS Placements and Workshops, s.r.o (dále pouze AYS) a empirické 

šetření v této společnosti v kontextu tématu. V úvodu autorka uvádí, že jejím cílem je 

porovnání teorie a praxe, zjištění profilu typického uchazeče o stálý pracovní poměr a 

ověření toho, jak uchazeči vnímají společnost AYS. 

Soupis bibliografických citací předložené práce zahrnuje celkem 30 položek včetně 4 

cizojazyčných zdrojů a 2 interních materiálů společnosti A VS, bibliografie čítá tři 

položky. Práce je členěna do pěti tematických kapitol a doplňují ji přílohy. 

V první a ve druhé kapitole své práce autorka vychází z relevantních teoretických 

zdrojů a v rámci prostoru, který těmto kapitolám věnuje (s ohledem na možný rozsah 

práce), uvádí základní charakteristiku získávání a výběru pracovníků. Nejprve 

vymezuje získávání pracovníků, zaměřuje se na vnitřní a vnější zdroje získávání, na 

výhody a nevýhody, které tyto zdroje mají a charakterizuje metody získávání 

pracovníků. V návaznosti uvádí problematiku výběru pracovníků, pozornost orientuje 

na kritéria výběru a jeho metody. 

Následující tři kapitoly práce jsou věnovány příkladu služeb společnosti A YS a 

šetření v této společnosti. Lucie Bláhová nejprve představuje výše uvedenou 

společnost včetně její historie. Na tuto část navazují aktivity společnosti A VS. 

Autorka se zaměřila v této souvislosti nejprve na získávání klientů a poté na 

získávání uchazečů. V navazující podkapitole charakterizuje Lucie Bláhová služby 



společnosti AYS (Permanent Placement, Temporary, Teleresources, Training). 

Kapitolu uzavírá autorčino vlastní hodnocení silných a slabých stránek této 

společnosti. 

Své šetření, které je obsahem poslední páté kapitoly práce, autorka nasměrovala na 

uchazeče o stálý pracovní poměr, konkrétně sleduje zjištění profilu typického 

uchazeče a to, jak uchazeči vnímají společnost AYS se záměrem zjistit skutečnosti, 

které by mohly napomoci zlepšit služby společnosti a její image. Výsledky šetření 

autorka shrnuje a komentuje v závěru páté kapitoly práce. 

K rozpravě v průběhu obhajoby mám otázku: Jaký je výsledek porovnání teoretických 

poznatků a praxe, které ve své práci autorka uvádí? 

Oceňuji píli a pečlivost Lucie Bláhové při zpracování bakalářské práce, pozitivně 

hodnotím analýzu A YS a úsilí, které věnovala šetření v této společnosti. K formální 

stránce práce nemám zásadní připomínky (méně závažnou připomínkou je např. 

chybějíci zbytek názvu společnosti u páté kapitoly v obsahu práce). 

Předloženou bakalářskou práci Lucie Bláhové doporučuji k přijetí k obhajobě. 

V Praze dne 28. ledna 2008 
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