
Posudek k bakalářské práci 

Aneta BŘÍZOVÁ: Spolupráce zaměstnavateltí a škol jako forma získávání 

za městnanctí 

Bakalářská práce se věnuje problematice získávání zaměstnanc~ prostřednictvím 

spolupráce škol a zaměstnavatel~. Autorka se snaží o systematický rozbor daného tématu, 

celé téma zasazuje do širšího rámce personálních činností. Ke zvolené tematice se snaží 

přistupovat z r~zných úhl~ pohledu. Zvolené téma je řešeno jak z teoretické, tak praktické 

perspektivy. Autorka se o dané téma zajímá a vybrala si ho jako téma své bakalářské práce 

především proto, že se problematikou spolupráce se školami jako formou získávání 

zaměstnanc~ věnuje i v rámci své profese. 

Bakalářská práce je rozčleněna do pěti kapitol. Na počátku autorka vymezuje 

relevantní pojmy vztahující se na obecnější úrovni k dané problematice a popisuje proces a 

metody získávání pracovník~. Třetí kapitola se již věnuje samotnému tématu spolupráce 

zaměstnavatel~ a škol. Ve čtvrté kapitole je prezentován systém spolupráce společnosti TPCA 

se školami. Poslední kapitola se zabývá komparací spolupráce TPCA a škol se dvěma dalšími 

organizacemi, jejichž systém spolupráce se školami se rozvíjí již delší dobu, a mohou proto 

být pro TPCA v jistém ohledu vzorem. 

Práce tvoří sourodý celek. Samotná podoba textu i zp~sob zpracování zvoleného 

tématu prokazují schopnost autorky samostatně se orientovat v dané problematice a téma 

zpracovat podle všech zásad platných pro vypracování bakalářských prací. Svým rozsahem 

(62 stran bez příloh) práce poněkud překračuje nároky kladené na práce bakalářské. Počet 

stran odpovídá snaze autorky prezentovat zvolené téma v celé jeho šíři. Práce také obsahuje 

osm příloh, jež dále dokreslují aktuální situaci ve spolupráci škol a vybraných 

zaměstnavatel~. 

Literatury, jež by se zabývala na dostatečné odborné úrovni tématem, které si 

autorka zvolila, není mnoho, většina literárních pramen~ se dané problematiky dotýká pouze 

okrajově. Autorka ve své práci využila 21 literárních pramen~, z nichž dva jsou zahraniční. 

Relativně malé množství dostupné literatury se projevilo i v práci autorky s literaturou 

v rámci psaní této práce. 



Některé formulace v bakalářské práci by si zasloužily upřesnění či bližší rozpracování, 

ale jinak lze konstatovat, že autorce se podařilo zpracovat vybrané téma na uspokojivé 

odborné úrovni, a to i přes relativně kratší čas na zpracování bakalářské práce. 

Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě. 

V Praze dne 28. 8. 2010 Mgr. Martin Sycha 
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