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Posudek vedoucí bakalářské práce 

"Adaptační program pro nové pracovníky" - Eva Jáklová 

Adaptace pracovníků je významnou oblastí personálního systému, která si rozhodně 

zasluhuje pozornost. Existence adaptačního programu pro nové pracovníky vypovídá 

o řízení adaptace v dané organizaci. 

Soupis bibliografických citací předložené bakalářské práce Evy Jáklové obsahuje 

celkem 15 položek včetně internetových zdrojů, z toho 4 cizojazyčné zdroje. Práci 

doplňují přílohy. 

Bakalářskou práci strukturovala Eva Jáklová do pěti tematických kapitol. V první 

"úvodní" kapitole se zabývá personální prací vorganizaci. Významnou v kontextu 

tématu práce je navazující kapitola věnovaná adaptaci pracovníků. Autorka v této 

kapitole vymezuje adaptaci jako personální činnost, charakterizuje roviny a úrovně 

adaptace, specifikuje pracovní a sociální adaptaci, pozornost věnuje adaptaci na 

změny, tématu psychologické smlouvy v kontextu adaptace a zaměřuje se na řízení 

adaptačního procesu a jeho cíle. Návaznost a provázanost adaptace s dalšími 

personálními činnostmi obsahuje třetí kapitola. Ve čtvrté kapitole postihuje autorka 

podmínky a metody účinného adaptačního programu. V kontextu problematiky 

považuji toto téma za zajímavé. Poslední podkapitolu čtvrté kapitoly věnovala Eva 

Jáklová adaptačnímu programu v praxi (v této kapitole již čerpá z interních materiálů 

Coca-Cola HBC Česká republika). Poslední kapitolou bakalářské práce je prezentace 

adaptačního programu společnosti Coca-Cola HBC Česká republika. Autorka 

představuje společnost, popisuje průběh adaptačního programu ve společnosti, 

respektive Orientační den pro nové pracovníky a v následujících podkapitolách 

adaptační programy pro obchodní zástupce, administrativní pozice a dělnické pozice 

v Coca-Cola HBC Česká republika. Kapitolu uzavírá autorčino kritické hodnocení 



adaptačního programu těchto pozic obsahující 

(doporučení obsahuje také závěr práce). 

její doporučení ke zlepšení 

Po obsahové stránce práce vyhovuje stanoveným nárokům. Formální stránce práce 

by prospěla grafická úprava stran (vzhled stránek se strukturovaným textem s 

odrážkami, např. str. 12 a 31). 

Předloženou bakalářskou práci Evy Jáklové doporučuji k přijetí k obhajobě. 

V Praze dne 13. června 2010 
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