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Diplomová práce se týká aktuální problematiky outplacementu, a jak vyplývá i z názvu, je 

zaměřena na zkoumání jeho různých aspektů. 

V Úvodu autorka objasňuje význam problematiky v kontextu současných organizací, 

požadavků na zaměstnance a vlastních pracovních zkušeností. Uvádí obsahovou náplň pěti kapitol 

teoretické části, zapomněla ale zmínit existenci empirické části, která je obsažena v obsahu a 

samozřejmě je i součástí DP, jedná se o šestou kapitolu, stěžejní část empirické části a sedmou 

kapitolu, obsahující diskusi. Cíle DP jsou prezentovány v kapitole 6.1.

V jednotlivých kapitolách teoretické části autorka uvádí problematiku outplacementu 

rozdělenou do tematických částí. První kapitola se týká propouštění zaměstnanců, které zejména 

v současnosti nepředstavuje výjimečné situace. Autorka seznamuje s nejčastějšími důvody 

propouštění, druhy propouštění, včetně právních aspektů. Konstatuje, že je žádoucí prevence 

propouštění, vyplývající ze strategie organizací.

Outplacement v kontextu společenské odpovědnosti organizace je tématem druhé kapitoly. 

Outplacement a jeho jednotlivé aspekty jsou obsaženy ve třetí kapitole. Autorka začíná vymezením 

outplacemntu, pak seznamuje s jeho historií, se situací outplacementu v České republice a s jeho 

přednostmi a nedostatky. Možnostem a způsobům aplikace se autorka věnuje v podkapitole 3.5.

Čtvrtá kapitola se týká psychologických souvislostí outplacementu, psychologické smlouvy a 

psychologických důsledků propouštění, včetně psychických změn a duševních onemocnění. Zahrnuje i 

podkapitolu seznamující s postupy pro zvládání důsledků propouštění, např. se jedná o psychologické 

intervenční programy a také samozřejmě outplacement. Etické souvislosti outplacementu jsou 

obsaženy v kapitole páté.

Šestá kapitola představuje stěžejní část práce, z hlediska svého obsahu i rozsahu (s. 58-110). 

Autorka definuje, v jednotlivých podkapitolách, výzkumné cíle, objasňuje výběr kvalitativního 

metodologického přístupu) metod (s.59-62), podrobně popisuje proces outplacementu realizovaný 

personální agenturou (61-63). Následuje 10 podrobných kazuistik, 5 žen a 5 mužů, kteří se zúčastnili 

outplacementu realizovaného personální agenturou (s. 64-101). U některých jsou uvedeny i výsledky 

psychodiagnostických metod, v těchto případech účastníci outplacementu využili nabídku testování. 

Podkapitola 6.5 obsahuje analýzu a interpretaci výsledků vyplývajících z kazuistik. Byl potvrzen přínos 

outplacementu v různých aspektech. Výsledky analýzy poskytují odpovědi na vytyčené cíle empirické 

části, jsou přehledně strukturovány. Autorka navrhuje možnosti zlepšení procesu outplacementu 

vyplývající z výsledků analýz. Sedmá kapitola je věnována diskusi, v níž autorka reflektuje určitá 

omezení empirické části. Následuje krátký závěr a přílohy.



V teoretické části autorka přehledně a systematicky uvedla různé aspekty problematiky 

outplacementu, využila také relevantní zahraniční zdroje. V empirické části autorka využila poznatků 

z teoretické části a aplikovala metody, které byly realizovatelné v kontextu personální agentury a 

dostupných zdrojů. Navrhuji předloženou práci k obhajobě a navrhuji hodnocení: výborně.
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