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Michaela MAllS0VÁ: Outplacement 

Cílem předložené bakalářské práce je ucelenější představení problematiky outplacementu. 

Autorka se snaží o systematický rozbor daného tématu. Ke zvolené tématice se snaží přistupovat 

z rfizných úhlfi pohledu a celé téma zasadit do širšího rámce současné sociální reality. Zohledňuje 

rfiznost přístupfi a hledisek vycházejících z odlišného postavení jednotlivých aktérfi, kterých se proces 

outplacementu rfizným zpfisobem dotýká. Autorka při zpracování této práce využívá i svých 

praktických zkušeností. Oceňuji snahu autorky vyjádřit i svfij vlastní názor. 

Bakalářská práce je rozčleněna do čtyř hlavních kapitol. Autorka VYChází z vymezení samotného 

pojmu outplacement a uvedení jeho základních charakteristik. Dále se věnuje historickému vývoji 

outplacementu. Hlavní dfiraz je pak kladen na samotný proces otuplacementu a deskripci jeho 

jednotlivých fází. 

Podoba textu prokazuje schopnost autorky samostatně se orientovat v dané problematice a 

zpracovat téma podle zásad platných pro vypracování bakalářských prací. I svým rozsahem práce 

splňuje nároky na ni kladené. 

Práce tvoří relativně sourodý celek. Jednotlivé kapitoly na sebe navazují, ovšem u některýCh 

dílčích témat se domnívám, že mohla být zařazena v rámci daného textu lépe, aby nedocházelo 

k zbytečným odbočkám a opakování již vyřčených myšlenek a téma se postupně a logicky rozvíjelo. 

Autorka se častěji vrací k tématfim a myšlenkám, kterým se již v práci věnovala, a tak lze na rfizných 

místech bakalářské práce nalézt více velice podobných vyjádření a formulací. 

V soupisu bibliografických citací je uvedeno 24 pramenfi, z nichž 6 je CiZOjazyčných. Většina 

pramenfi spadá do oblasti personálního řízení. Chtěl bych ocenit skutečnost, že autorka při 

zpracovávání své bakalářské práce relativně hojně využívá cizojazyčné literatury, neboť jak sama 

autorka uvádí, problematika outplacementu je v české odborné literatuře spíše okrajovým tématem. 

Nicméně pravděpodobně právě orientace na cizojazyčné prameny vede k tomu, že některé věty 

předložené práce mají poněkud zvláštní slovosled a svou větnou stavbou připomínají stavbu vět 

v anglickém jazyce. 

Autorka cituje řadu zahraničních autorfi. Jména těchto autorfi uvádí v originální podobě resp. 

v 1. pádu (podle Redstrom-Proud ... , podle Pickman ... ) Avšak v některých případech jména autorfi 

skloňuje (v pojetí Armstronga ... ). Bylo by vhodné užívání jmen sjednotit a udávat jména autorfi 

v totožné podobě. 

Některá dílčí témata, resp. fáze outplacementu by dle mého názoru mohla být rozpracována a 

vysvětlena podrobněji (např. úloha konzultanta a outplacementové firmy při plánování propouštění a 
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výběru zaměstnandl, kteří se budou propouštět). I některá další tvrzení by bylo lépe dále rozvinout či 

blíže specifikovat, s některými by se dalo polemizovat. 

Dále ačkoliv v první kapitole autorka rozlišuje rtlzné formy outplacementu, tak v kapitole 

čtvrté, jež se konkrétně věnuje realizaci outplacementu není toto dělení vtlbec zohledněno. Z textu 

vyplývá, že autorka se zde zaměřuje víceméně pouze na charakteristiku individuálního externího 

outplacementu. 

Na straně 22 autorka uvádí výčet aktivit, které mtlže zahrnovat komplexní outplacement. U 

výčtu není uveden žádný zdroj. Není zcela jasné, zda tento výčet je samostatným dílem autorky, či 

zda, respektive kde se autorka inspirovala. 

Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě. 
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