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Posudek vedoucí bakalářské práce 

"Outplacement" - Michaela Matisová 

Předložená bakalářská práce Michaely Matisové Je věnována problematice 

outplacementu, která není ve standardní české odborné literatuře v oblasti 

personálního managementu ve větším rozsahu rozpracována. 

Soupis bibliografických citací předložené bakalářské práce zahrnuje celkem 24 

položek včetně internetových zdrojů, z toho je 6 pramenů cizojazyčných. Autorka 

práci strukturovala celkem do 4 tematických kapitol, doplňují ji přílohy k dané 

problematice. Při zpracování své práce vycházela Michaela Matisová kromě 

odborných zdrojů i ze svých pracovních zkušeností. 

V první kapitole své práce autorka nejprve uvádí čtenáře do problematiky 

outplacementu, a to i v kontextu ekonomickém a v kontextu společenské 

odpovědnosti firem, což jsou bezesporu významné aspekty outplacementu. Dále 

nastiňuje obsah outplacementu, jeho formy a jeho místo v personálních činnostech. 

Následující kapitola obsahuje historii outplacementu, jeho počátky a další vývoj, 

outplacement v ČR a vznik profesních outplacementových asociací. Ve třetí kapitole 

práce se zaměřuje Michaela Matisová na cíle outplacementu, a to nejen z hlediska 

klientů a propouštějící organizace, ale rovněž z hlediska zaměstnanců, kteří 

v organizaci zůstávají a dopady propouštění i na ně nejsou často vůbec zvažovány. 

V poslední kapitole své práce rozpracovává autorka proces outplacementu, a to 

plánování outplacementu (výběr nadbytečných pracovníků), oznámení propouštění a 

realizaci outplacementu včetně jeho vyhodnocení. Pozornost zaměřuje také na 

psychologickou pomoc a etiku outplacementu. Závěr poslední kapitoly věnovala 

účastníkům procesu outplacementu - propouštějící organizaci, zůstávajícím 

zaměstnancům, manažerům i konzultantům v outplacementu. Přílohy práce obsahují 

kvalifikační a etické standardy pro outplacementové odborníky. 



Z obsahového hlediska považuji práci Michaely Matisové za přínosnou k dané 

problematice, může být užitečným informačním zdrojem. K formální stránce práce 

nemám připomínky. 

Předložená bakalářská práce Michaely Matisové splňuje kladené požadavky a 

doporučuji její přijetí k obhajobě. 

V Praze dne 30. srpna 2008 
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PhDr. Renata Kocianová, PhD. 


