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Rozbor problému:
Tématem práce je jeden z problémů, které studentka identifikovala při 
diagnostice oblastí personálního managementu v organizaci. S pomocí vedoucích 
a dalších spolupracovníků blíže identifikovala silné stránky a možnosti rozvoje a 
na základě předchozí zkušenosti s tvorbou metodického materiálu v oblasti
výběru a přijímání nových pracovníků logicky vybrala pokračování rozvojového 
programu. Problém popsala v kontextu celé organizace, a v souladu s kapacitou 
organizace a pravomocemi, které ji byly uděleny vedením, navrhla odpovídající 
intervenci. Při analyzování problému/situace zohlednila známé a doporučené 
postupy týkající se uvádění nových zaměstnanců do praxe.

Použitá metodika/postup:
Při rozboru problému a návrhu jeho řešení využila studentka vhodných metod a 
technik, se kterými se postupně seznamovala během studia. V procesu celé práce 
jich využívala vhodně. Výsledky svých šetření, zdá se, využila beze zbytku.
Z hlediska procesního respektovala základní pravidla úspěšného procesu zavádění 
změny v organizaci – zajištění podpory managementu organizace, definování vize 
(požadovaného stavu), diagnózu současného stavu v kontextu celé organizace 
(jaké jsou silné slabé stránky systému zavádění pracovníků dnes a jaká je 
návaznost na další aspekty personálního managementu a specifik terénní práce), 
volba priorit a vhodné intervence (kde začít a v jakém rozsahu), aktivní zapojení 
pracovníků do všech fází procesu (hodnocení, definování požadovaného stavu, 
diskuse o očekáváních a potřebách pracovníků).

Argumentace předložených tvrzení a závěr:
Návrh metodiky zavádění nových terénních sociálních pracovníků do praxe odráží 
zjištění autorky a opírá se o informace získané z odborné literatury, vlastních 
zkušeností a zkušeností a názorů dalších pracovníků organizace.

Formální náležitosti: 
Abstrakt diplomové práce v angličtině není, žel, příliš kvalitní, a to ani v překladu 
klíčových pojmů – např. personální činnosti nelze překládat jako personal work. 

Před uvedením metodiky do praxe doporučuji autorce přečíst  celý text s těmi, 
kterým je určen a ujistit se, že mu rozumí a chápou, jak metodiku používat
(pokud tak již neučinila). Za úvahu stojí také ještě drobné opravy v interpunkci 
(např. str. 83, bod k, či str. 81, bod e)

Otázky:

1. Jaké jsou, podle Vás, podmínky úspěšného zavedení metodiky do praxe?
2. Jak plánujete monitorovat úspěšnost jejího zavedení?

Doporučení: Práci doporučuji k obhajobě. Navrhuji hodnocení výborně.
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