POSUDEK NA BAKALÁŘSKOU PRÁCI
LINDY POHORSKÉ
"ŘíZENí TALENTŮ"
Autorka si jako téma své
a

přínosnou

bakalářské

ho

problematiku

práce bylo

efektivně

řízení

odpovědět

práce vybrala velmi zajímavou, nevšední

talentů.

Jak sama autorka uvádí, cílem její

neboť

přistoupila odpovědně

toto téma je

řízení talentů

na otázku" Co je to

implementovat do personální

zpracování tématu
situace,

bakalářské

poměrně

a jak je možné

politiky organizace".

a se zájmem,

nové a tudíž k

vědoma

němu

není

Autorka

ke

si své dosti obtížné

ještě

dost informací.

Lze proto pochopit, že v bibliografii se objevila wikipedia, která není relevantním
literárním zdrojem.
Předložená

práce obsahuje 64 stran textu

včetně

soupisu bibliografických

citací, který v souhrnu obsahuje 15 literárních titulů včetně několika požadovaných
pramenů zahraničních.
včetně závěru

a je

Práce je sestavena ze sedmi logicky provázaných kapitol

doplněna

bohatou

přílohovou částí

V rámci první kapitoly autorka vymezuje a
jeho historický vývoj. Druhá kapitola nastiňuje
v organizaci a

důvody,

proč

dokumentující

představuje

řečené.

program

řízení talentů

a

možnosti uplatnění řízení talentů

je vhodné implementovat talent management do
rovněž

personální politiky. V rámci této kapitoly jsou
implementace programu pro

řízení talentů

implementaci nastat. Autorka

rovněž

uvedeny výhody a nevýhody

nastíněna

a

rizika, která mohou

při

uvádí návody jak tato rizika eliminovat. Další

kapitoly jsou pak věnovány získávání a výběru talentovaných pracovníků. Pátá
kapitola rozebírá problematiku motivace, stimulace a stabilizace talentů, zaměřuje se
zejména na

vzdělávání

a rozvoj talentovaných

pracovníků

a na

řízení

jejich kariéry.

Poslední kapitola pak ukazuje talent management v praxi v jedné renomované
Autorce se
čtenáři

poměrně dobře podařilo

postihnout vybrané téma a poskytnout

ucelený pohled na danou problematiku.

zřejmou

firmě.

Prá~

je zpracována

pečlivě

a se

snahou autorky o propojení získaných tewetických znalostí s praxí. Zejména

kladně

hodnotím snahu autorky o prezentaci vlastních

na dané téma

přímo

a odvahu, s jakou se

vrhla.

Po stránce formální bych autorce

doporučila věnovat příště
(př.

jazykové respektive gramatické stránce textu
Předložená

názorů

práce, podle mého názoru,

požadavky kladené na tento typ

úkolů

str. 7).

splňuje

a proto

více pozornosti

po formální i obsahové stránce

doporučuji,

aby se stala

obhajoby.
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V Praze dne 19.5.2010
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Mgr. Tereza Raisová.

předmětem

