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Předkládaná bakalářská práce zpracovává téma výběru vrcholových manažerů a specialistů ve 
spolupráci s personálně - poradenskými společnostmi. Na začátku autorka uvádí definici 
pozice včetně pojednání o kompetencích, které jsou zde očekávány. Následuje kapitola 
zabývající se charakteristikou dvou typů personálně - poradenských společností, a to 
personální agentury a executive search společnosti. Další kapitola se detailně zaměřuje na 
druhý z výše uvedených typů společností s odkazem na jeho lepší uplatnění při výběru 

pracovníků do vrcholových pozic. V rámci kapitoly je popsán celý proces spolupráce 
organizace s executive search společností, který začíná komplexní analýzou a končí 

uběhnutím záruční doby za dosazeného kandidáta. Poslední kapitola shrnuje výhody a 
nevýhody spolupráce s personálně - poradenskými společnostmi. 
Práce má logickou strukturu a je vnitřně ucelená. Téma autorka zpracovala přehledně a 
systematicky. Nosná je zejména kapitola, v níž autorka názorně a podrobně popisuje proces 
spolupráce organizace s executive search společností. Jediná výtka k obsahovému členění se 
týká zařazení tématu assessment centre do kapitoly 2, která je zaměřena na charakteristiku 
personálně - poradenských společností. Pojednání o assessment centre zde působí nelogicky a 
jelikož v tomto případě plní funkci výběrové metody, bylo by vhodnější vložit toto téma do 
kapitoly 3, která se zabývá procesem výběru pracovníků. 
Problémem práce je popis ideálního obrazu personálně - poradenských společností a 
opomíjení skutečnosti. Tento ideální obraz je předkládán jako reálný a konstantnÍ. Na těchto 
místech vyznívá práce do jisté míry zaujatě a pozbývá odborného nadhledu (především 
kapitola 4.1, v níž jsou personálně - poradenské agentury popisovány jako objektivní, 
diskrétní, kooperující, mající přehled a odborné znalosti). Tato tvrzení (například: "Většina 
personálně - poradenských společností se neustále vzdělává ve svém oboru ... ") by bylo 
žádoucí opřít o relevantní důkazy, které by je potvrzovaly. 
Nepodložené a tudíž sporné je také tvrzení: "Výhody plynoucí ze spolupráce s personálně -
poradenskou společností při výběru řídících manažerů a specialistů, zmiňované v mé 
bakalářské práci, přesvědčují k rozhodnutí zahájit s ní spolupráci a nenechávat výběr na 
personálním oddělení organizace." Práce se však rolí personálního oddělení při výběru 

manažerů a specialistů vůbec nezabývá, ani neuvádí srovnání, tudíž není možné toto tvrzení 
v závěru práce uvést. Naopak zařadit do textu informaci o alternativním způsobu výběru 
pracovníků a učinit srovnání by bylo vzhledem k povaze práce vhodné. 
Po formální stránce je práce v pořádku, nutné je však upozornit na nedostatky v jazykové 
úpravě. Jedná se především o chybějící slova ve větách a gramatické chyby. 
Autorka prokázala schopnost dobře pracovat s pramennou literaturou včetně cizojazyčné. 

Závěr: Předkládanou práci doporučuji k obhajobě. 
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V Krabčicích 10.6.2009 Lucie Michalová 


