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Posudek oponenta práce 

Předložená bakalářská práce má v názvu jedno slovo. To je sice úderné, stručné 

a jasné, nicméně práci chybí nějaký konkrétně formulovaný cíl a je to v jejím 

zpracování vidět. Tady abych byl přesný - cíl práce je poněkud paradoxně 

uveden jako poslední věta v práci, resp. v závěru práce .... "Cílem této práce bylo 

představit outplacement a jeho možnosti využití ... domnívám se , že tento cíl se 

podařilo naplnit a že práce shromažďuje zásadní a inspirující skutečnosti o 

tomto personálním nástroji". Když opominu neskromnost autorky tak se musím 

ptát takto: Co nám přináší kapitola 3 Historie outplacementu? Podle normální 

logiky je třetí kapitola (nebo poslední kapitola práce lépe řečeno) vždy určitým 

vyvrcholením odborného textu. Nebo bylo cílem práce ukázat historii 

outplacementu? 

Bakalářskou práci vidím z tohoto pohledu koncepčně nejasnou, navíc "rozbitou" 

do třetího třídění, kdy dílčí kapitoly tvoří např. jen půl stránky textu. 

Nicméně práce má i určité klady. Vlastní problematika outplacementu je podána 

logicky, stručně a jasně. Autorka se v úvodu dokonce pokouší nastínit širší 

kontext problematiky - hovoří o projevech současné hospodářské a finanční 



krize. Správně píše, že krize vede k očištění trhu od nestabilních firem a tím i 

v konečné důsledku k většímu propouštění zaměstnanců. Je jen škoda, že autorka 

s tímto motivem již v práci dále nepracuje. Navíc je to jen přibližně polovina 

pravdy. Dalším trendem v krizi je znárodňování bank, strategických firem a další 

státní zásahy do trhu a neřešení řady problémů, které mohou v budoucnosti trhy 

práce znovu negativně ovlivnit. 

Dalším momentem s kterým autorka v práci nepracuje, resp. pracuje velmi málo 

je skutečnost, že vztahy zaměstnavatelů i zaměstnanců jsou dnes významně 

regulovány legislativou a to samozřejmě ovlivňuje i procesuální stránky 

outplacementu. 

Celkově hodnotím bakalářskou práci kolegyně Balkové jako přínosnou. Práce 

s literaturou a dalšími prameny je v souladu s pokyny katedry. Z výše 

uvedených důvodů doporučuji bakalářskou práci k obhajobě. 

Praha 10.6.2010 
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