
OPONENTSÝ POSUDEK NA DIPLOMOVOU PRÁCI SLENÁŘOVÉ BARBORY: 

"PSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA A JEJí ÚLOHA V RÁMCI VÝBĚROVÝCH 

ŘíZENí." 

Předložená diplomová práce rozpracovává téma užití psychodiagnostiky 

v personální práci, respektive se zabývá úlohou psychologické diagnostiky při 

výběrových řízeních.Téma jistě zajímavé a přínosné. 

Práce obsahuje 90 stran textu včetně soupisu bibliografických citací a 

bibliografie, kde je uvedeno 42 literárních (včetně internetových) zdrojů. Počet 

načtených titulů je jistě postačující pro tento druh úkolů a svědčí o tom, že se autorka 

snažila zorientovat v zadané tématice. Trošku překvapující je chybné uvedení jmen u 

dvou publikací (Metody psychologie práce a organizace; Základy psychologie práce 

organizace), jejichž autory jsou Štikar, Rymeš, Riegel, Hoskovec a nikoliv Štikař a 

Rieger. 

Práce je členěna do čtyř kapitol včetně závěru. První kapitola se zabývá 

získáváním zaměstnanců a metodami výběru, druhá vymezením psychologiacké 

diagnostiky a její úlohou při výběru zaměstnanců a konečně třetí se zaměřuje na 

vztah Assessment center a personální práce. Druhá a třetí kapitola mají ještě řadu 

podkapitol. Autorka se správně pokusila postihnout problematiku v celé její šíři a 

sledujeme-Ii její úvahovou linii pak směřovala od obecného ke speciálnímu, což je 

jistě chvályhodný přístup. Protože se však jedná o široký záběr, je zřejmé, že 

některé úvahy zůstaly jen naznačené, zatímco jiné šly do detailu. Nicméně lze 

konstatovat, že vcelku se autorce podařilo dosáhnout cíle, který si stanovila,tj. 

zmapovat úlohu psychologické diagnostiky při výběrových řízeních. 

Formální stránka práce by zasluhovala větší pozornosti, neboť některé věty 

postrádají sloveso (např. na str.5 "pro organizaci je .... ", nebo na str.13 

"Československý ústav práce byL .. ", jinde autorka chybně uvádí tvary sloves "by 

jsme" namísto bychom (str.19) a lze uvést i jiné gramatické nedostatky 

(interpunkce).Co se týče citací bylo by vhodné uvést, odkud autorka přebrala definice 

inteligence, které uvádí na str.20? 

Nicméně i přes uvedené nedostatky práce splňuje požadavky kladené na 

diplomový úkol a proto ji doporučuji k obhajobě. 
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