
Posudek vedoucího bakalářské práce na téma: 
Výběr vrcholových manažerů a specialistů ve spolupráci s 

personálně-poradenskými společnostmi 
Autor: Lenka Zsilinszky 

Dnešní svět je v trvalém pohybu, není stacionární a turbulence v ekonomice mění jeho 
parametry, konkurenční střetnutí sílí. Svět se mění po stránce politické, hospodářské, 
technologické a kulturní. Kvalitativně nové prostředí znamená mimo jiné i změnu podmínek 
pro fungování podniků, které v zájmu vlastního přežití musí tyto proměny vnímat, ale 
především také na ně pružně reagovat. Příkladem těchto změn je využívání personálně
poradenských společností (dále jen PPS). Personální společnost je z pohledu "nové 
ekonomické teorie organizací a jejich adaptačních procesů" chápána jako subjekt, který 
zprostředkovává účast v prostředí lidských zdrojů dle klientem definované pozice příslušného 
manažera. Majitelé podniku usilují o to, aby posílili své schopnosti vyniknout nad ostatními, 
dosáhnout mimořádných výsledků a udržet i mezinárodní konkurenceschopnost. Toho mohou 
dosáhnout mimo jiné prostřednictvím intelektuálního kapitálu tím, že vytvoří a využijí 
nejvhodnější personifikaci svého vrcholového managementu. V podnikové praxi mohou být 
PPS se svými metodami a postupy využívány ve značném rozsahu. 

Autorka bakalářské práce si vybrala téma týkající se získávání a výběru vrcholových 
pracovníků personálními společnostmi. Autorka pochopila, že nejde o jakoukoliv činnost, ale 
o činnost vrcholně odpovědnou, tak aby přinášela užitek oběma smluvním stranám. Cílem její 
práce je vyplnit určitou informační mezeru a zpracovat současné zkušenosti praktické i 
získané z odborné literatury pro potencionální zájemce o spolupráci s PPS. V poměrně 
značném rozsahu práce (68 stran) popisuje metody personálně poradenských společností, 
stručně charakterizuje druhy personálních společností a dále metodiku získávání a výběru 
vrcholových manažerů a specialistů z pohledu teoretických východisek (2. a 3. kapitola). Ve 
stěžejní části práce (podkapitola 3.3) se pak věnuje procesu získávání a výběru kandidátů na 
hledané manažerské pozice metodou Executive Search (dále jen ES) a to tvorbou seznamu 
cílových organizací, identifikací kandidátů, prověřováním kandidátů, osobním představením 
vybraných kandidátů klientovi, uzavřením výběrového řízení a poskytnutím záruky za jejich 
dosazení. Ve 4. kapitole popisuje výhody a nevýhody spolupráce s PPS při výběru 

vrcholových manažerů a specialistů včetně doporučení pro úspěšnou spolupráci. V závěru 
práce autorka upozorňuje i na tak citlivé otázky, jako jsou například zásady etiky, značné 
finanční náklady vynaložené na spolupráci a jejich návratnost, na nezbytnost komunikace 
mezi partnery tohoto procesu a na diskrétnost při výběru metodou Executive Search. 
Bakalářská práce obsahuje určitý algoritmus, který se pro přípravu a realizaci získávání a 
výběru kandidátů metodou ES osvědčil v praxi (autorka se opírá o vlastní zkušenosti a 
výsledky s umístěnými kandidáty), ale není a nemůže být příručkou pro jeho organizování a 
nemůže celou metodu popsat do nejmenších podrobností. Z hlediska excerpce materiálů a 
označení převzatých či upravených textů splnila autorka podmínky tvorby BP. 
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Připomínky, dotazy 
Konkrétní existence PPS je problém tržní v oblasti řízení lidských zdrojů s teoretickou 
základnou andragogiky a managementu, což je podloženo řadou odkazů v BP. Z tohoto 
hlediska je možné konstatovat, že autorka zadané téma splnila a prokázala schopnost pracovat 
s odbornou literaturou v oblasti personálního managementu. Vzhledem ke značné šíři obsahu 
BP se nabízejí otázky, které by měly popsanou problematiku názorně při vlastní obhajobě 
vysvětlit: 

1) Jaké úkony provádí PPS před zahájením výběru vrcholových pracovníků metodou ES? 
2) Z čeho vychází strategie PPS v oblasti získávání a výběru vrcholových pracovníků? 

Vedoucí práce přihlédl k celkovému charakteru práce, který výrazně překročil rozsah 
bakalářské práce zvoleným přístupem řešení zadaného tématu a na základě celkového pojetí a 
vzájemné provázanosti jednotlivých částí s ohledem na přínos pro praktické využití navrhuje 
bakalářskou práci hodnotit stupněm kvalifikace 

výborně. 
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