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Posudek oponenta práce 

Předložená bakalářská práce je podle mého názoru postavena na správných základech. 

Autorka se nejprve snaží analyzovat odbornou literaturu a prameny k tématu pracovní 

adaptace. Postupuje při tom s přehledem, cituje relevantní autory, všímá si i psychologických 

aspektů adaptačních mechanizmů. Popisuje také podmínky a procesuální stránku uvedeného 

procesu. 

Podle mého názoru v navíc v práci kapitola první. Myslím si, že není potřeba vždy začínat od 

nuly a poučovat o tom co jsou to lidské zdroje a co je personální práce. 

v druhé části bakalářské práce popisuje autorka adaptační program ve společnosti Coca 

ColaHBC Česká republika. Popis programu je velmi konkrétní, přesný a z toho vidět, že 

kolegyně Jáklová se tímto v rámci své zastávané pracovní pozice zabývá. 

Bakalářská práce si klade za hlavní cíl" popsat a zhodnotit současný 

adapfační program" 

Autorka v práci dále specifikuje dá se říci dílčí adaptační programy púro různé profese c CC 

HBC a to to pro obchodní zástupce, administrativní síly, dělnická povolání, řidiče rozvozu. 

Upozorňuje při tom, že právě u obchodních zástupců a řidičů rozvozu je nevětší fluktuace. 

Tyto adaptační programy pak podrobuje kritice a navrhuje možná zlepšení. 

Až potud je všechno v pořádku a lze práci pochválit. Nicméně mě v práci několik maličkostí 

chybí: 

1. Vztah mezi první a druhou částí práce by si zasluhoval pár slov. Např. jestli odborná 

literatura o pracovní adaptaci je nějak inspirativní pro praxi. 

2.Podle jakých kritérií byly jednotlivé adaptační programy analyzovány? V práci to je, ale 

chtělo by to nějak souhrnně vyjádřit. 



3.Na závěr by to chtělo ten adaptační proces nějak postavit v podniku mezi ostatní 

stimulační prostředky, např. plat(mzdy),obsah práce, atmosféra v podniku,v pracovním 

kolektivu, pracovní podmínky atd ... 

Je tak na okraj. V práci je zmínka o tom, že adaptaci pracovníků ulehčuje firemní kultura a že 
~ 

pracovník na to reaguje různě, přijetím, vn~ším přijetím, odmítnutím apod. V této 

souvislosti by mě zajímalo jak se tváří např. řidiči rozvozu při heslu zákazník v srdci. 

Také se mě zdá, že ten první den v práci je pro ty lidi velmi krutý. Ještě, že nemusím dělat u 

Coca Cola Com pany .... 

Předložená bakalářská práce Evy Jáklové Adaptační program pro nové pracovníky je dílo 

velmi zdařilé. Práce s literaturou a prameny je podle pokynů katedra. Práci doporučuji 

k obhajobě. 
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