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1. Obsah a struktura práce 

 Autorka se zabývá tématem vhodně zapadajícím do odborné orientace katedry. 

Cíl své práce sice nikde explicitně neformuluje (což považuji za závažnou chybu), ale 

z kontextu jejích úvah v úvodu plyne, že jako pracovnici personální agentury ji zajímá, 

jak tyto agentury na kandidáty působí, zda kandidáti mají přehled o tom, jak by vůbec 

měla agentura fungovat a jaké služby poskytovat, jaká je dle jejich názoru realita, jak se 

liší přístup kandidátů k agentuře a k zaměstnavateli, zda jsou konzultanti těchto agentur 

lidmi na správném místě apod. (s. 6) 

 Postup jejího výkladu je přehledný a uchopení problematiky dobře promyšlené. 

Nejprve v první části analyzuje otázky získávání a výběru zaměstnanců a outsourcingu 

personálních činností. Dále představuje personální agenturu a její fungování, možné 

menu jejích služeb a výhody i nevýhody jejich využití. Též podává přehled o aktuální 

situaci tohoto segmentu služeb na českém trhu. Ve druhé části práce přináší informaci o 

přípravě, realizaci a vyhodnocení vlastního terénního zkoumání, v němž kvalitativně, 

formou polostrukturovaných rozhovorů, šetřila 12 respondentů, kteří služeb personální 

agentury využili. 

 Členění textu na kapitoly a jejich části má své logické opodstatnění, uvedené 

přílohy jsou odůvodněné a přinášejí důležité údaje týkající se realizovaného zkoumání, 

jako je soupis respondentů, soupis pokládaných otázek ad. I když všichni dotazovaní 

patřili k tzv. generaci Y, uvítal bych přesnější údaj o jejich věku, o oblasti, v níž se 

profesně pohybují, o tom, kolikátou pozici od ukončení svého studia nyní zastávají a 

kolikrát se na personální agenturu obrátili. V textu popisujícím šetření bych dal větší 

prostor pojmu „nasycení“ (s. 46), který se objeví zcela nečekaně a přitom v předchozích 

pasážích se věnuje relativně dosti pozornosti validitě a reliabilitě či charakteristikám 

kvalitativního a kvantitativního přístupu. V počátečních sekvencích textu bych naopak 

oželel pasáž o přijímání a stabilizaci pracovníků (s. 9–10), jejíž spojení s problematikou 

personálních agentur mi na tomto místě nepřipadá tak nezbytné. 

 Rozsah textu z hlediska stran lehce překračuje požadovaný standard a kontrola 

ukázala, že vyhovuje i co se počtu znaků týče (cca 117,5 tis. včetně mezer). 

 

2. Odborná úroveň 

 Byť cíl zřetelně formulován nebyl, apriorní předsevzetí o zaměření práce se dle 

mého názoru autorce podařilo naplnit. Podala poměrně ucelený a vnitřně konzistentní 

obraz fungování personálních agentur, přičemž se opírala jednak o relevantní prameny, 

většinou aktuální a reflektující současný stav poznání zkoumané problematiky, a dále 

též o vlastní praktické zkušenosti z této sféry. Současně dobře zvládnutým kvalitativním 

šetřením přinesla k této zkoumané oblasti řadu podnětných a dokreslujících poznatků, 

čímž se obě části práce smysluplně doplnily. V těchto momentech bych spatřoval zcela 

evidentní autorčin přínos. Za zdařilou považuji třeba pasáž textu o procesu spolupráce 



jak organizace, tak kandidáta s personální agenturou, komprimující autorčiny teoretické 

poznatky s jejími praktickými zkušenostmi (s. 25–28), stejně jako doporučení v závěru 

textu (s. 59–60). 

 

3. Práce s literaturou 

 Soupis bibliografických citací čítá na 50 položek, česky psaných i cizojazyčných, 

tištěných i elektronických. Jednak jde o standardní kapitolu, takže i jí je třeba přidělit 

odpovídající číslo, jednak, a to je mnohem závažnější, autorka zde bohužel neakceptuje 

na katedře vyžadovanou normu ISO 690 (včetně uvádění ISBN/ISSN jednotlivých 

pramenů). Citace tu možná mají podobu blížící se stylu APA, ale i tak lze nalézt drobné 

nesrovnalosti (např. u Jouzy chybí datace, u Politta je rok vydání v závorce, jinde nikoli, 

zdrojový dokument je psán kurzivou jen někdy, Corbin má v českém vydání i českou 

koncovku ad.), za dané situace ale není důvod se podobou citací blíže zabývat. Odkazy 

v textu požadovanou úpravu v zásadě mají, až na jev nepříliš vzácný: přestože mnohdy 

„virtuální korektor“ radí jinak (např. Word 7), norma předepisující úpravu písemností 

říká, že v rozsazích od–do (tedy i u čísel stránek) se píše pomlčka bez mezer, nikoli 

spojovník. Současně se uvádějí celá čísla, tedy nikoli např. 27–8 (viz Hrdinová, s. 23 a 

24), naopak se v nich neobjevuje „n.“ (např. Bragg, s. 13; Koubek, s. 15; Hendl, s. 37). 

U Armstronga (s. 8) a Evangelu (s. 22) chybí v odkazu číslo stránky. 

 Stran etiky vědecké práce nelze autorce nic vytknout, užité prameny, ať již jejich 

citáty či parafráze, řádně odkazuje 

 

4. Grafické zpracování 

 Práce má standardní grafickou kvalitu, části jsou zřetelně oddělovány, lze se v ní 

dobře orientovat. Úpravě stránek prospívá občasná poznámka pod čarou a užití kurzivy 

u akcentovaných výrazů a pojmů. Nejsem přítelem příliš častého členění textu různými 

výčty s grafickými symboly či pořadovými číslovkami, neboť mi tím připomíná učební 

pomůcku. Chápu jejich občasnou užitečnost, někdy nezbytnost (pokud jde o citát), ale 

proč je užívat v případě pouhých čtyř položek (s. 19–20; s. 38–39), nebo dokonce jen tří 

(s. 36)? 

 

5. Jazyková úroveň 

 Text se dobře čte, je napsán zvládnutým jazykem s adekvátní terminologickou 

výbavou, autorce nedělá vyjadřování problém. Ale i při zběžném, nekorektorském čtení 

lze (jako ostatně vždy ve všech textech) objevit nějaké nesrovnalosti. Např. na s. 7, v 1. 

větě 2. odst., je špatný tvar „týkající“, na s. 38, 13. ř. zd., špatná koncovka „deníky“, na 

s. 54, 6. ř. sh., místo uvozovek závorka, na s. 59, 15. ř. zd., pak neshoda podmětu 

s přísudkem. Diplomantce s poměrně kultivovaným vyjadřováním nesluší obrat typu 

„... zda mají personální agentury nějakou přidanou hodnotu ...“ (s. 45, 8. ř. sh.), který 

v mých očích představuje pokleslý profesní žargon, podobně jako často užívané spojení 

„celá řada“ (např. s. 5, 6. ř. zd.; s, 7, 3. ř. sh.; s. 11, 7. ř. sh. a 15. ř. sh.; s. 49, 1. ř. zd.) 

zase trochu bezduché klišé (jehož logiku mimochodem někteří matematici zpochybňují 

tvrzením, že pokud se jedná skutečně o řadu, nikdy nemůže být celá...). 

 

6. Podněty k rozpravě 

 Mohla by autorka dodatečně a jen ilustrativně doplnit výše zmíněné postrádané 

charakteristiky respondentů? 



 

7. Závěrečné hodnocení práce 

 Nutno podotknout, že jako vedoucí práce jsem s autorkou v několika setkáních 

sice probíral metodologické aspekty šetření, ale pro její značné časové vytížení jsem měl 

možnost seznámit se s až téměř konečnou verzí práce, a to v elektronické podobě a asi 

týden před termínem odevzdání. Některé z mých připomínek se jí tak patrně už bohužel 

nepovedlo do textu zapracovat. 

 Nicméně jsem názoru, že práce splnila své implicitní cíle a také v dalších 

parametrech vyhovuje nárokům na druh těchto prací kladeným, takže ji doporučuji 

k obhajobě. Přes svá kladná hodnocení její přínosnosti, jakož i zajímavosti empirického 

šetření, jsem vzhledem k několika závažným formálním nedostatkům (chybějící cíl 

práce, nedodržení citační normy) nucen navrhnout klasifikaci dobře. 
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