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Předkládaná bakalářská práce se zabývá tématem, které je aktuální a kterému je v poslední 

době věnována v oblasti personalistiky zvýšená pozornost. Autor se snaží představit zvolenou tematiku 

v celé její šíři a pohlížet na ni z rtJzných úhltJ pohledu. Zpracovává problematiku Assessment center 

nejen po stránce teoretické, ale hlavní pozornost je věnována praktickým aspekWm a otázkám 

zvoleného tématu. Kromě objasnění významu, cíltJ či zptJsobtJ využití této metody, je značný prostor 

věnován problematice přípravy a samotné realizace Assessment Centre. 

Práce vychází z literárních pramenll zabývajících se zvolenou problematikou, autor však 

značnou měrou využívá i svých dlouholetých praktických zkušeností a znalostí z dané oblasti a též své 

závěrečné písemné práce SDS, jež se věnovala podobným otázkám. Podoba textu prokazuje 

schopnost autora samostatně se orientovat v dané problematice a zpracovat téma podle všech zásad 

platných pro vypracování bakalářské práce. Svým rozsahem (54 stran bez příloh) práce splňuje 

požadavky kladené na práci bakalářskou. Autor čerpá z 26 pramentJ, z nichž 4 jsou zahraniční. Nejvíce 

jsou zastoupeny tituly z oblasti personálního řízení, ale mtJžeme zde nalézt i tituly z oblasti 

psychologie. Vedle vědeckých analýz jsou zastoupeny i spíše popularizační studie a články. 

Práce je celkově přehledně členěna a graficky upravena. Chtěl bych ocenit úsilí autora přispět 

k dané problematice svými postřehy, myšlenkami a názory založenými na dlouholetých zkušenostech 

s přípravou a realizací AC. Práce Obsahuje nevelké množství překlepli, gramatických chyb a 

stylistických nesrovnalostí či nepřesností. Některé formulace a myšlenky by bylo třeba dále rozvést 

popřípadě upřesnit. Assessment centre je v druhé kapitole obecně definováno jako soubor metod 

sloužících k výběru a hodnocení pracovníkll. V dalších kapitolách je tento termín z velké části prakticky 

používán pouze jako metoda výběru pracovníkll, jen zřídka se objevuje ve významu DC - Development 

Centre (např. v podkapitole 3.4). Práci by pro větší přehlednost prospělo přesnější oddělování těchto 

pojmtJ. Na straně 36 je citace, u které není zřejmé, kdo je jejím autorem. Na straně 45 je uveden 

výčet charakteristik bez jejich bližšího uvedení. 

Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě. 

V Praze dne 28. 8. 2007 Mgr. Martin Sycha 
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