
POSUDEK NA BAKALÁŘSKOU PRÁCI ŠVARCOVÉ VERONIKY: "UPLATNĚNí 

PERSONÁLNĚ-PSYCHOLOGICKÝCH METOD PŘI VÝBĚRU ZAMĚSTNANCŮ." 

Předložená bakalářská práce je zaměřena na využívání psycholoHických metod 

v oblasti personální práce, respektive na jejich využití při výběru zaměstnanců. Téma 

je zajímavé a aktuální, stejně jako i výsledek, ke kterému se autorka" závěru práce 

dobrala, t.j, že existuje významný rozdíl mezi teorií a praxí. Ke cti autorky slouží, že 

se nespokojila s tímto obecně známým zjištěním, ale snažila se najít východisko 

z této "slepé uličky" poukazem na nutnost dalšího vzdělávání personalistů 

v psychologii ve "speciálních školících střediscích zaměřených na oblast výběru 

pracovníků a psychologické metody, které mohou být u výběru uplatňovány." 

Práce obsahuje 69 stran textu včetně bibliografických citací a bibliografie, kde je 

uveden nevelký počet literárních zdrojů (19), ze kterých autorka při :zpracování své 

práce čerpala. 

Práce sestává ze šesti kapitol včetně závěru. První kapitola je zaměřena na 

organizaci, její formální i neformální organizační strukturu, druhá se zabývá 

psychologickými aspekty řízení organizace, třetí psychodiagnostickými metodami, 

čtvrtá poukazuje na uplatnění psychologických metod při získálvání a výběru 

pracovníků a pátá je jakousi praktickou částí, ve které autorka uvádí výsledky 

provedené sondáže. Bohužel právě tato pátá kapitola je nejslabším místem celé 

práce, neboť z ní nelze vyčíst metodologický postup autorky při sbírání dat. Rovněž 

nejsou známy hypotézy, které by byly předem stanoveny. Přesto však je zde 

uvedeno, že jedna z nich byla potvrzena. Nicméně podíváme-Ii se na celou práci, lze 

ji zhodnotit uspokojivě, neboť jednotlivé kapitoly jsou navzájem pmvázány a tvoří 

kompaktní celek. 

Autorka sama pracovala se zájmem o danou problematiku , kterou se snažila 

postihnout v celé její šíři. Není chybou autorky, že v praxi sl<utečně mnohdy 

s psychologickými metodami pracují lidé nedostatečně erudovaní, chápu její deziluzi 

a vítám její doporučení dalšího vzdělávání těch osob, které pracují s lidským 

potenciálem. 

K práci nemám zásadnějších připomínek a doporučuji ji k obhajobě. 
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