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1. Obsah a struktura práce 

Propouštění pracovníků z organizace je v rámci témat personálního řízení tématem, které je asi 

nejvíce spojené s negativními emocemi. I tento fakt je důvodem, proč neodpovídá nízká frekvence 

vědeckého zkoumání tohoto jevu jeho incidenci.  Hlavním cílem této diplomové práce je dospět 

k doporučením, která by pomohla lépe realizovat proces propouštění, a to jak z hlediska propouštějící 

organizace a jejích zaměstnanců, tak z hlediska propouštěných. Práce je členěna na teoretickou část, 

v níž je propouštění postupně pojednáno z hlediska legislativních i personálních aspektů, aby byly 

následně zmapovány dopady propouštění na propouštěného jedince i organizaci, jakož i možnosti 

pomoci propouštěným, včetně outplacementu a činnosti úřadů práce. Rozsah diplomové práce je 

rozhodně nadstandardní, což je dáno na jednu stranu snahou představit danou problematiku v širším 

kontextu, a na druhou stranou podrobností hloubkových rozhovorů. Proto považuji tento (pro 

diplomovou práci) neobvyklý rozsah za adekvátní.   

2. Odborná úroveň 

Odbornou úroveň hodnotím jako odpovídající úspěšnému absolventovi oboru. Diplomantka 

prokazuje dobrou orientaci v problematice, je schopna ji přehledně představit s odlišením 

spolehlivosti různých zdrojů informací. Z empirické části je zjevné, že je schopna dobře vést 

hloubkové rozhovory s lidmi, kteří se procesu propouštění zúčastnili na straně propouštějících.  

Rozhovory získané poznatky zobecňuje tak, jak je to pro kvalitativní výzkum přijatelné. Rozhovory by 

bylo jistě zajímavé porovnávat se sdílenými poznatky propouštěných a triangulovat větším vzorkem 

názorů na nejlepší praxi propouštění, a později i názorů účastníků procesu na autorkou postupně 

formulovaná doporučení, ale to už by na diplomovou práci byl opravdu jen těžko přijatelný rozsah.  

3. Práce s literaturou 

Práce s literaturou je v souladu s citační normou. Práce se opírá o více než 130 citací, v rámci nichž 

používá autorka jak zahraniční vědecké časopisy, monografie, ale i popularizující články v denním 

tisku či internetové zdroje. Tato diverzita zdrojů, které autorka ve svých komentářích adekvátně 

cituje i využívá, umožňuje zmapovat danou problematiku nejen v rámci jejího vědeckého pojímání, 

ale i v rámci vžitých názorů a tradovaných doporučení, což je v případě zvoleného kvalitativního 

výzkumu žádoucí.   



4. Grafická úroveň 

Práce je dobře strukturovaná a z grafického hlediska přehledná, v přínosné míře využívá různých 

fontů, obrázky a schémata jsou použity jen sporadicky.  

5. Jazyková úroveň 

Jazykovou úroveň hodnotím jako vyspělou, myšlenky jsou formulovány srozumitelně a obratně. 

Autorčin styl je zároveň vědecký i čtivý. Autorka se snaží text pro čtenáře oživit (například vstupními 

citacemi u kapitol), aniž by stylem prezentovaných informací přešla do popularizujícího stylu. 

Z posledních dvou odstavů vyplývá, že práci vnímám jako velmi dobře zpracovanou i z formálního 

hlediska.  

6. Podněty k rozpravě 

Otázkou, kterou budu diplomantce adresovat, je především autorkou doporučený plán dalšího 

pokračování výzkumu zaměřeného na problematiku propouštění. A také její další postup, který by 

umožnil sdílení (a případně další rozšiřování) jejích závěrů a doporučení.    

7. Závěrečné hodnocení práce 

Práce rozhodně splňuje požadavky kladené na úspěšné diplomové práce, a proto ji doporučuji 

k obhajobě. S přihlédnutím ke kvalitám obsahového i formálního zpracování ji navrhuji hodnotit 

známkou výborně.  
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