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1. Obsah a struktura práce 

Pro svoji diplomovou práci si Eliška Hudská zvolila oborově relevantní problematiku. Jedná se o stále vice 

rozvíjející se vliv informačních a komunikačních technologií (ICT) na 2 z personálních procesů – adaptaci, 

a vzdělávání a rozvoj pracovníků. Toto téma je hojně zpracováváno, přínos této diplomové práce lze spatřit 

především v aktuálnosti vlastního řešení, zahrnutí vlivu Covid-19 na využití ICT a také rozborem etických 

otázek souvisejících s tématem.  

Cílem práce je: „… vyhodnotit potenciální přínosy a zápory využití ICT v adaptaci, vzdělávání a rozvoji 

zaměstnanců. Cílem kvantitativního empirického šetření je analyzovat názory zaměstnanců na využívání 

ICT v adaptaci, vzdělávání a rozvoji. Dílčím cílem šetření je porovnání odpovědí zaměstnanců, kteří 

nastoupili během probíhající pandemie, a těch, kteří nastoupili před pandemií.” (s. 9) 

Diplomová práce má 112 stran a je strukturována do šesti kapitol a závěru. Práce obsahuje dvě relevantní 

přílohy zahrnující dotazník pro vlastní šetření a statistické zpracování výsledků šetření. V první kapitole 

autorka popisuje vývoj personálního řízení ve vztahu k rozvoji ICT, druhá kapitola je věnována velmi 

kvalitnímu popisu vybraných aktuálních trendů v ICT. Ve třetí kapitole autorka pokrývá využití ICT 

v jednotlivých činnostech personálního řízení, na to navazuje podle mého názoru velmi přínosná kapitola 

věnovaná etickým aspektům využívání ICT v personálním řízení. Dále se autorka v páté kapitole věnuje 

podrobnějšímu rozboru využití ICT v adaptaci a v oblasti vzdělávání a rozvoje zaměstnanců. Empirické 

šetření je podrobně pospáno v šesté kapitole. Zde je také rozsáhlá podkapitola věnovaná diskuzi výsledků 

šetření, jeho výstupům i limitům. Závěr práce je zpracován podle požadovaných standardů obsahuje 

kvalitní a srozumitelný popis dosažených výsledků a všech ostatních výstupů.   

 

2. Odborná úroveň 

Ze zpracování této diplomové práce lze vyčíst autorčino zaujetí oblastí ICT i praktické zkušenosti z oblasti 

adaptace pracovníků. Autorka zde prokázala svou samostatnost, schopnost analýzy i odbornou erudici. Za 

přínosné považuji ověření vlivu pandemické a post pandemické situace na využití ICT v personálním řízení.  

Vyzdvihla bych začlenění kapitoly o etických aspektech využití ICT v personálním řízení, nové trendy jako 

využívání big data a umělé inteligence s sebou přináší nové výzvy, na které je třeba přiměřeně reagovat. 

Etika využívání ICT je velmi aktuální, a ne dostatečně akcentované téma, proto si autorka zaslouží uznání 

za podrobné rozpracování této problematiky.   

Hypotézy byly stanoveny odpovídajícím způsobem a jako celek popisují danou problematiku. Celkem se 

autorce podařilo výsledky šetření potvrdit 5 z 8 definovaných hypotéz. U hypotézy H8 autorka správně 



rozhodla, že nelze hypotézu přijmout na základě výsledků pouze jediné otázky. Bližší popis jednotlivých 

hypotéz a jejich vyhodnocení lze nalézt v kapitole 6.5.  

3. Práce s literaturou 

Autorka využila celkem 94 relevantních a aktuálních zdrojů, oceňuji využití velmi aktuálních dokumentů z 

posledních 18 měsíců, jako je například Bílá kniha o umělé inteligenci – evropský přístup k excelenci a 

důvěře. Autorka v předloženém textu prokazuje svou schopnost korektně pracovat s literaturou. 

4. Grafické zpracování 

Práce má jednotný grafický styl, z hlediska formální úpravy je zpracována kvalitně a přehledně. Použité 

tabulky a grafy přispívají k naprosté srozumitelnosti práce.    

5. Jazyková úroveň 

Z jazykového hlediska hodnotím práci celkově jako odpovídající. Autorka používá odborné termíny, grafy 

a tabulky dobře dokreslují srozumitelný text.   

6. Podněty k rozpravě 

• Mohla by autorka stručně okomentovat etické aspekty využívání ICT v procesu adaptace a procesu 
vzdělávání a rozvoje pracovníků? Jakým způsobem navrhuje autorka přistoupit k omezení rizik 
z nich vyplývajících?  
 

7. Závěrečné hodnocení práce 

Diplomová práce Elišky Hudské shrnuje poznatky o využití ICT v adaptaci a vzdělávání a rozvoji pracovníků, 

přináší konkrétní poznatky o vlivu pandemie na využívání ICT v těchto oblastech a shrnuje i tematiku etiky 

při využití ICT v personálním řízení. Diplomovou práci celkově hodnotím jako zdařilou a doporučuji ji k 

přijetí k obhajobě s návrhem klasifikace: výborně. 

 

V Praze dne 23. srpna 2021                                         
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