
Oponentský posudek na diplomovou práci M. Dvořákové na téma „Outplacement –
možnosti, specifika a limity“

Zvolené téma diplomové práce má dva významné rysy. Tím prvním je 
interdisciplinarita, druhým pak nedostatečná rozšířenost a rozpracovanost z hlediska 
praktického využití v českých podmínkách. Interdisciplinarita tématu klade nároky na 
schopnost propojit informace vycházející z personalistiky, andragogiky, sociologie práce a 
psychologie práce do vyváženého komplexu poznatků vytvářejících poznatkovou základnu 
diplomové práce. Nerozpracovanost a nerozšířenost dané problematiky pak souvisí se 
značnou absencí české odborné literatury takto zaměřené. S uvedenými skutečnostmi se 
autorka musela vypořádat. Diplomovou práci tedy můžeme považovat za jeden z původních 
zdrojů zabývajících se problematikou outpacementu u nás. V této souvislosti jednu 
poznámku. Název diplomové práce sugeruje obecnější rovinu zpracování tématu, než jaká je 
skutečnost. Tu specifičnost autorčina pohledu by vyřešil podtitulek.

Diplomová práce obsahuje 7 kapitol, z nichž úvodních pět je věnováno obecně 
poznatkovému zázemí a zbývající empirické části práce. V obecné a teoretické části práce 
jsou rozpracovány ve zvolené posloupnosti dílčí relevantní témata související se 
zpracovávanou problematikou. Nejrozsáhlejší kapitola je pak věnována psychologickým  
aspektům propouštění zaměstnanců a s tím souvisejícím  outpacementem.

V souboru informací, který má logickou návaznost jednotlivých kapitol, nacházím 
terminologické vymezení, poznámky historické povahy, nezbytné interdisciplinární kontexty, 
solidně a v potřebných souvislostech zpracovanou kapitolu psychologických aspektů dané 
problematiky. Cenné jsou i uvedené etické standardy související s realizací outpacementu. 
Zpracovaný text svědčí o dobrém obeznámení autorky s komplexností tématu a s jeho 
psychologickými aspekty.

K této části diplomové práce se vztahuje námět k diskusi, který souvisí s druhou větou
prvního odstavce na straně 9 – za jakých okolností musí firma zpozornět i při dobrovolných 
odchodech zaměstnanců a zabývat se jimi?

Empirická část diplomové práce je věnována výzkumu v obvyklé struktuře informací: 
formulace výzkumných cílů, metodologické aspekty výzkumu a použité metody, stručný 
profil probandů, popis procesu outplacementu v dané personální agentuře, zpracované 
kasuistiky a jejich analýza, soubor návrhů vyplývajících z provedeného šetření a analýzy 
výsledků a diskuze.

K této části diplomové práce mám následující připomínky:
1. Z formálního hlediska by práci prospělo, kdyby byly pomocí podtitulků členěny 

informace, které se v práci nacházejí v určité kumulovaní podobě: metodologie 
výzkumu, použité metody a jejich charakteristika, profil probandů a způsob získávání 
dat.

2. Postrádám uvedení a charakteristiku kazuistické metody, která je stěžejní metodou 
výzkumu s uvedením struktury řazení informací (byť je patrná ze zpracování 
jednotlivých kazuistik).

3. Vyjádření přínosu outlacementového programu (str. 109, návrh změn) v procentech 
nepovažuji za nejšťastnější. Přiklonil bych se ke kvalitativnímu verbálnímu vyjádření 
dané míry spokojenosti.

4. Kapitola diskuze (str. 111 a 113) – limitem je i samotná metoda, která v daném počtu 
probandů nedovoluje nějaká kategorická zobecnění. V této souvislosti mohou být 
získané výsledky pouze orientační a ilustrativní, přesto však cenné pro případný další 
navazující výzkum, jak uvádí autorka.



Závěrem -  diplomantka úspěšně zvládla zpracování zadaného diplomového úkolu a  
prokázala potřebnou znalost jak v rovině obecně poznatkové, tak  v rovině aplikované 
Zpracovala nezbytnéné penzum odborných informací s přihlédnutím k interdisciplinární 
povaze tématu, navrhla, realizovala a vyhodnotila výzkumný projekt, jehož výsledkům však 
přisuzuje poněkud větší váhu, než je možné vzhledem k použité metodě a počtu probandů. 
Práce obsahuje  všechny potřebné formální náležitosti a je napsána čtivým odborným jazykem 
s minimem rušivých textových chyb.

Doporučuji, aby byla diplomové práce předložena k obhajobě.

Navržená známka: velmi dobře

V Praze dne 30.8.2014                                                      Doc. PhDr. Milan Rymeš, CSc., v.r.




