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Oponentský posudek 
k bakalářské práci Matěje Pomahače 

Analýza vyhledávání kvalifikovaných pracovníků personálně poradenskou společností 
Ing. Inna Čábelková, Ph.D. 

 
Hlavním cílem bakalářské práce je „analýza a srovnání řady případových studií jednotlivých 
projektů vyhledávání a výběru pracovníků na specializované a manažerské pozice, které 
probíhaly v letech 2006 a 2007 v personálně poradenské společnosti Nicholson International 
Czech Republic, s.r.o.“ (s. 9). Důraz tohoto výzkumu je kladen na porovnání úspěšnosti 
metody přímého vyhledávání pracovníků s dalšími metodami vyhledávání pracovníků.  
 
Práci lze rozdělit na čtyři části. Na začátku autor definuje cíl práce a uvádí její metodiku. 
Druhá část charakterizuje problematiku ze společenskovědního hlediska (zde bych měla 
připomínku příliš širokého zacílení této kapitoly, které se projevilo v nedostatečném 
propracování jednotlivých částí, což by v rámci bakalářské práce ani nebylo možné). Pak se 
autor zaměřuje na praktickou stránku výběru zaměstnanců a historii personálních agentur. Ve 
čtvrté, empirické části práce autor analyzuje úspěšnost strategie výběru zaměstnanců 
agenturou Nicholson International Czech Republic.   
 
Práce je dobře strukturovaná a v rámci pracovního zařazení autora přinese určitý užitek. Autor 
už na začátku práce jasně definuje a diskutuje metodologii. Teoretická část práce působí 
poněkud nevyváženým dojmem, co se týče úrovně abstrakce popisu a šíře záběru. 
K teoretické části práce nemám výraznější připomínky. Empirická část práce působí 
promyšleným dojmem, zejména jsem ocenila autorův popis metody výzkumu včetně výběru 
případových studií a možných omezení v aplikovatelnosti výsledku. Poněkud méně zdařilá je 
ovšem statistická stránka práce. Připomínky k jednotlivým kapitolám a stránkám uvádím níže.   
 
V kapitole 8 „Analýza úspěšnosti metod vyhledávání kandidátů“, podkapitole 8.7 „Analýza a 
ověření hypotéz“ autor poněkud nekorektně pracuje s označení hypotéz jako H0 (obvykle se 
takto označuje nulová hypotéza) a H1 (obvykle se takto označuje alternativní hypotéza). 
Nekorektnost vidím zaprvé v tom, že nulová hypotéza obvykle znamená, že „žádný rozdíl 
není“, v tomto případě by to mělo být formulováno tak, že není žádný rozdíl mezi úspěšností 
souboru metod s důrazem na přímé vyhledávání a souboru metod s důrazem na jiné metody 
vyhledávání. Alternativní hypotéza obvykle formuluje to, co autor chce prokázat. V práci je to 
jinak. Ovšem, tuto připomínku nevidím jako závažnou.  
 
Závažnějším nedostatkem práce je vynechání statistického testu souvislosti metody 
vyhledávání s úspěšností vyhledávání. Autor konstatuje jen to, že procento úspěšnosti ve 
skupině případových studií, kde jednou z hlavních metod byla metoda přímého vyhledávání, 
je 61,5 %, kdežto procento úspěšnosti ve skupině případových studií, kde hlavní metodou 
byla metoda jiná než-li metoda přímého vyhledávání, je 52,1 % (s. 53-54). Z toho, že 
procento úspěšnosti je v prvním případě větší, autor usuzuje, že platí hypotéza o úspěšnější 
první metodě. Ovšem, ze statistického hlediska by bylo vhodné tyto výsledky podepřít χ2 
(Chi-kvadrát) testem, který by určil statisticky podloženou souvislost mezi metodou a 
úspěšností.  
 
Poznámka k s. 55. Autor uvádí, že jako hladinu významnosti zvolil 5%. Hladina významnosti 
se obvykle volí pro hodnocení výsledku statistického testu. Vzhledem k tomu, že autor v práci 
používá pouze kontingenční tabulku nebo výpočty relativní četnosti a žádné statistické testy 
neprovádí, zvolení hladiny významnosti se mi nejeví jako relevantní.  
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Poznámka k s. 57-58. To, že relativní počet projektů, které používají metodu přímého 
vyhledávání jako jednu z hlavních metod, je v Praze o 3,5 % větší než obdobný počet ve 
zbytku ČR a to, že 3,5 % je menší než 5 % neznamená, že region, ve kterém projekt probíhal, 
nehraje roli při volbě metod vyhledávání. Opět pro zhodnocení toho, zda region hraje nebo 
nehraje roli ze statistického hlediska, je potřeba provést χ2 (Chi-kvadrát) test. Pak se se 
zvolenou hladinou významnosti porovnává P-hodnota.   
 
Seznam použité literatury není v abecedním pořádku. 
 
Celkem považuji bakalářskou práci za zdařilou a doporučuji ji k obhajobě. Navrhuji 
hodnocení 35-39 FHS bodů.  
 
Ing. Inna Čábelková, Ph.D. 
V Praze dne 30.5.2008  


