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Autorka předloženou prací s názvem: Uplatnění personálně-psychologických 
metod při výběru zaměstnanců přináší poznatky především k oboru řízení lidských 
zdrojů a poukazuje tak na možné využití psychologických metod v personálním řízení. 

Zvolené téma je po obsahové stránce zajímavé a v dnešních podmínkách 
můžeme říci, že stále aktuální. 

Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část, přičemž teoretická část 
práce je značně mohutnější, než praktická, čímž práce působí poněkud disproporčně. 
Teoretická část má čtyři kapitoly, ve kterých se autorka věnuje podrobně tématům 
jako je organizace, psychologické aspekty řízení organizace, psychodiagnostickým 
metodám a uplatnění psychologických metod při výběru pracovníků. Poslední téma je 
samotným jádrem práce a autorka zde naznačuje výhody, nevýhody či případná rizika 
používání těchto metod v praxi. Snaží se tak poukázat nejen na to, že je třeba 
kvalitních personálně-psychologických metod (případně jejich vhodné kombinace) při 
výběru zaměstnanců v organizacích, ale též na potřebnost jejich adekvátního užívání 
kompetentními osobami. 
Pátá kapitola je věnována výsledkům sondáže, kterou autorka provedla v organizacích 
různých oborů jako je IT, doprava, městská policie, telekomunikace a personální 
agentura. Je chvályhodné, že autorka přinesla sondáží do práce osobní vklad, nutno 
však podotknout, že je tato část práce poměrně sporá a zasloužila by si širšího rozboru 
(blíže specifikovat počet sondovaných organizací, vyhodnocující metodu apod.). 

Po formální stránce práce místy nesplňuje požadavky stanovené pro její 
zpracování. 
Odkazy na použité zdroje a literaturu jsou na některých místech uvedeny správně, 
většinou však nejsou uvedeny kompletně, zejména u citací a převzetí konkrétních 
údajů, na které by bylo vhodné odkázat přesně (například na str. 7, 8, 18, 35, 56 
apod.). Místy autorce chybějí v textu tečky a čárky, čímž vznikají též gramatické 
nepřesnosti. Text by měl být zarovnán spíše do bloku. 
Autorka při tvorbě práce použila dva cizojazyčné tituly, což je chvályhodné. Ovšem 
v praktické části práce i v úvodu hovoří o konzultacích, jenž neuvedla do seznamu 
literatury a které do použitých zdrojů patří. V práci navíc chybějí takové náležitosti 
jako je resumé práce v češtině a angličtině. Přílohy, které autorka zvolila, jsou však 
zajímavým doplněním, které dodávají práci na pestrosti a názornosti. 

Celkově se dá říci, že předložená práce přinesla již známé informace, které 
však vhodně kompilovala, čímž vznikl přehledný a přitom poměrně podrobný souhrn 
personálně-psychologických metod uplatňovaných v praxi při výběru zaměstnanců 

v nejrůznějších organizacích. Splnila tak svůj definovaný cíl: popsat psychologické 



metody nacházející uplatnění při výběru zaměstnanců, jakož i naznačit jaké osoby a 
jakým způsobem s nimi pracují. 

Předloženou práci tedy doporučuji k obhajobě. 
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