
Posudek diplomové práce Barbory Sklenářové 

Psychologická diagnostika a její úloha v rámci výběrových řízeních 

Autorka se si zvolila za úkol podat přehled o psychologické diagnostice 

používané ve výběrových řízeních. Volba tématu je velmi aktuální, protože taková 

souhrnná publikace v češtině nevyšla. Psychodiagnostika je stále významně vnímána 

úhlu pohledu klinické psychologie či psychologie osobnosti. Z publikačního hlediska se 

zdá, jako by diagnostika používaná v kontextu lidských zdrojů byla popelkou. Ovšem 

není tomu tak, jde o dynamickou a prudce se rozvíjející oblast psychodiagnostiky. 

Kandidátka čerpá převážně z české literatury. Cituje jednu zahraniční publikaci a 

dále uvádí jako zdroj různé webové stránky v angličtině. Text má logickou strukturu. 

Vymezuje psychologickou diagnostiku a její úlohu při výběru zaměstnanců. Představuje 

zdroje současné diagnostiky, které nacházíme v historii a teoretickém základu 

psychologie osobnosti. Psychodiagnostické metody rozlišuje na testové a klinické. Co je 

pro personalisty obzvláště důležité znát, jsou kritéria, podle kterých se pozná dobrá 

diagnostika - validita, reliabilita a objektivita metody. 

Druhá polovina textu je věnována assessment centrům, ve kterých se vlastně 

kombinují různé psychologické i jiné metody. Toto téma zde tedy má význam. Na 

kapitolu navazují utříděné poznatky, které kandidátka získala v terénu - přímou účastí 

na assessment centru a dotazováním personalistek. 

Text je přehledný, čtivý, výběr popsaných metod odpovídá praxi výběrových 

řízení. Z diplomové práce by mohla vzniknout dobrá příručka. Bohužel způsob citování 

zdrojů má mezery, mnohde je jasné, že informace je převzatá, ale chybí odkaz na zdroj 

(kapitola o BPI, kapitola o anamnéze), zvláštní je formální úprava odkazu na web str. 39, 

odkaz na publikaci str. 41 atd., web str. 46. Neúplná jsou citace webových stránek 

v bibliografii - aspoň dle citačních norem, které jsou mně známé. 

Přes výhrady práci doporučuji k obhajobě. 

V Praze dne 14.1.2008 

PhDr. Simona Horáková Hoskovcová, PhD. 

Katedra psychologie FF UK Praha 
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