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Posudek vedoucí bakalářské práce 

"Proces získávání pracovníků" - Klára Budová 

Předložená bakalářská práce Kláry Sudové je věnována standardní problematice 

získávání pracovníků, která je již dlouhodobě dostatečně zpracovaným tématem 

v odborné literatuře a propracovanou personální činností v mnoha organizacích. 

V poslední době se však dostává oblast získávání pracovníků opět do popředí 

zájmu, protože se mnohé organizace potýkají s nedostatkem kvalifikovaných a 

schopných lidí a hledají cesty stabilizace stávajících pracovníků. 

Soupis předložené bakalářské práce Kláry Sudové "Proces získávání pracovníků" 

zahrnuje celkem 30 položek včetně internetových zdrojů, z toho jsou 2 zdroje 

cizojazyčné. 

Klára Sudová strukturovala práci do čtyř tematických kapitol, které doplňují přílohy. 

Jako cíl své práce si stanovila postihnout základní teoretický rámec procesu 

získávání pracovníků a zaměřit se na externí zajištění získávání pracovníků. Kromě 

teoretických východisek využila autorka ve své práci své vlastní pracovní zkušenosti, 

příspěvky z médií a názory odborníků. 

V první kapitole své práce se autorka zaměřila na systém personálních činností 

v organizaci, pozornost věnovala vývoji personalistiky, úkolům řízení lidských zdrojů, 

personální strategii, personální politice a sociální politice a v závěru kapitoly uvádí 

získávání pracovníků ve vztahu k dalším personálním činnostem. V následující 

kapitole se poté zabývá jednotlivými činnostmi v kontextu obsazování pracovních 

míst - analýzou pracovních míst, personálním plánováním, získáváním a výběrem 

pracovníků, jejich přijímáním a adaptací. Jádrem práce je třetí kapitola, která 

obsahuje samotný proces získávání pracovníků. Autorka se v úvodu této kapitoly 

zabývá současnou situací na trhu práce, respektive nedostatkem pracovníků. 

V následujících podkapitolách potom popisuje jednotlivé kroky procesu získávání 

pracovníků (identifikaci potřeby a zdrojů, volbu metod, nabídku, volbu dokumentů a 



předvýběr) a dále získávání pracovníků prostřednictvím internetu. K získávání 

pracovníků prostřednictvím internetu představuje služby portálů Jobs.cz, Práce.cz a 

HotJobs.cz. Poslední kapitolu své práce věnovala Klára Sudová outsourcingu při 

získávání pracovníků. Nejprve vymezuje personální poradenství, poté se věnuje 

externím personálním službám, jejich výhodám i nevýhodám a uvádí příklady ke 

službám personálních společností. V poslední podkapitole čtvrté kapitoly představuje 

autorka příklad z praxe, a to proces získávání pracovníků v nejmenované personální 

společnosti. 

Ve své bakalářské práci vychází Klára Sudová ze standardních odborných zdrojů a 

využívá i praktické příspěvky, které solidní teoretickou část vhodně doplňují. 

K formální stránce práce nemám připomínky. Práce Kláry Sudové odpovídá 

nárokům, které jsou na baklářské práce kladeny, hodnotím jí jako zdařilou a 

doporučuji k přijetí k obhajobě. 

V Praze dne 14. června 2008 
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PhDr. Renata Kocianová, Ph.D. 


