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Slovní hodnocení celkové úrovně a přínosu práce: 

Cílem bakalářské práce Propouštění, jeho dopady a používání outplacementu je objasnění procesu 

propouštění ve středně velké firmě. V teoretické části autor poměrně zevrubně mapuje právní základ 

pracovního poměru, význam práce pro jedince, motivaci k práci, spokojenosti s prací, dále pak 

propouštění a skončení pracovního poměru a nezaměstnanosti. V teoretické části je rovněž objasněn 

pojem outplacementu v teoretické rovině i to, jak se používá v praxi. Praktická část se věnuje výzkumu, 

který proběhl formou dotazníkového šetření a hloubkových nestrukturovaných rozhovorů, celkem se 

výzkumu zúčastnilo 36 respondentů.  

 

Bakalářská práce je dobře zpracovaná, její úroveň odpovídá požadavkům jak z obsahového, tak z 

formálního hlediska. Autor pracoval samostatně a současně reagoval na doporučení v průběhu konzultací. 

 

Přínosem práce jsou doporučení pro danou firmu. Práce je psána živým, čtivým jazykem.  
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Celkové hodnocení BP 
(HODNOCENÍ VYZNAČTE „X“ 

V PŘÍSLUŠNÉM POLÍČKU) 

A B C D E F 

výborně velmi dobře dobře uspokojivě dostatečně nedostatečně 

Přístup autora k řešení zadané 

problematiky (iniciativa, 

samostatnost, komunikace 

s vedoucím práce, originalita) 

 X     

Jazyková úroveň (pravopis, 

stylistika, práce s odborným 

jazykem) 
 X     

Práce s odbornou literaturou a 

prameny (citace, parafráze, 

dodržení normy ČSN ISO 690, 

teoretické zázemí autora) 

 X     

Úroveň formálního zpracování 

(členění práce, průvodní a 

poznámkový aparát, přílohy, grafika 

atd.) 

  X    

Adekvátnost využitých metod práce  X     

Splnění cílů práce  X     
Vyváženost teoretické a praktické 

části, vzájemná návaznost 

jednotlivých kapitol a subkapitol 
 X     

Odborný přínos práce   X    

Využitelnost práce v praxi  X     

Prezentace závěrů  X     

Navrhovaná výsledná 

klasifikace BP 
 X     

 

Otázky a náměty k diskuzi při obhajobě: 

 

 

Popište důsledky ztráty zaměstnání. Jaké dopady na jedince tato skutečnost může mít? 

 

Popište metody propouštění pracovníků. Jaké jsou základní typy metod propuštění? 

 

Vysvětlete aspekty kvalifikovaně prováděného outplacementu. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Práce byla zkontrolována na plagiátorství v databázi Theses.cz i na základě jiných zdrojů:  

         ANO  

 
Doporučení práce k obhajobě:    ANO  
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