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Posudek vedoucí bakalářské práce 

"Služby personálních agentur" - Marika Suchyňová 

Cílem předložené bakalářské práce Mariky Suchyňové je přiblíži1t a shrnout činnosti 

zprostředkovatelů působících na trhu práce v České republice ve vztahu 

k uchazečům o práci i k potenciálním zaměstnavatelům. 

Soupis bibliografických citací práce zahrnuje celkem 29 položek včetně jednoho 

cizojazyčného zdroje a internetových zdrojů, bibliografie čítá jedenáct položek, 

z nichž většinu tvoří internetové zdroje. Práce je členěna do čtyř tematických kapitol, 

přílohová část obsahuje přehled vybraných personálních agentur. V práci autorka 

využila i své pracovní zkušenosti. 

Marika Suchyňová charakterizuje v první kapitole své práce agentury jako 

zprostředkovatele práce, pozornost věnuje i historii agentur na českém trhu a 

Asociaci poskytovatelů personálních služeb. V následující kapitole autorka třídí a 

specifikuje personální agentury podle určitých kritérií, a to podle jejich velikosti, podle 

typu zprostředkovávaného pracovního poměru, podle typu nabízených služeb a 

podle oboru působnosti (např. IT či finančnictví). Stručná třetí kapitola je věnována 

profilu konzultanta. Jádro práce tvoří poslední ze čtyř tematických kapitol, která 

obsahuje nabídku služeb personálních agentur v České republice, a to pro klientské 

společnosti i pro uchazeče o zaměstnání. V závěru své práce se zamýšlí Marika 

Suchyňová nad některými problémy, které se týkají činnosti personálních agentur 

z pohledu uchazeče o práci, konzultanta i klienta. 

Odborná literatura se problematikou personálních agentur zabývá spíše okrajově, a 

to zejména v souvislosti se zdroji získávání pracovníků. Přesto, že si je autorka 

vědoma, že její práce nepostihuje poslání, funkce a činnost všech agentur v České 

republice, které se mohou lišit, a přesto, že práce není příliš rozsáhlá, lze 

konstatovat, že je zpracování tohoto tématu v dané obsahové struktuře přínosem. 



Připomínku týkající se formální úpravy práce mám k podobě Soupisu bibliografických 

citací, který zcela neodpovídá požadované formě. V práci lze nalézt i jiné drobné 

nedostatky, např. v používání interpunkce u strukturovaného textu. 

Předloženou bakalářskou práci Mariky Suchyňové doporučuji k přijetí k obhajobě. 

V Praze dne 28. ledna 2008 " ! 
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