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Soupis bibliografických citací předložené bakalářské práce Lucie Kozákové 

"Assessment centrum" (AC) zahrnuje celkem 11 položek, z toho jsou 3 zdroje 

cizojazyčné. Bibliografie čítá dva tituly. Jako cíl své bakalářské práce si stanovila 

Lucie Kozáková přiblížit problematiku AC jako metody výběru vhodných 

zaměstnanců. 

Autorka strukturovala práci logicky celkem do šesti tematických kapitol, přičemž 

poslední z nich je věnována příkladům realizovaných AC. V první kapitole své práce 

se zaměřila Lucie Kozáková na oblast výběru pracovníků, na jeho úkoly a vztah 

k ostatním personálním činnostem, na průběh výběru pracovníků a na metody výběru 

pracovníků. Druhou kapitolu věnovala autorka výběrovému rozhovoru, jehož využití 

zvažuje i v průběhu AC. Popis AC obsahuje třetí kapitola práce. Autorka se zaměřila 

na jeho cíle a podrobněji na metody AC, pozornost věnovala dodavateli AC a jeho 

interní realizaci, hodnotitelům v AC - jejich výběru a přípravě, poslední podkapitoly 

obsahují hodnocení účastníků AC a zpětnou vazbu pro účastníky. Ve čtvrté kapitole 

práce porovnává Lucie Kozáková AC a další výběrové metody, následující pátá 

kapitola obsahuje zhodnocení AC - jeho výhody a nevýhody. V šesté kapitole 

autorka zpracovala ukázková AC. 

K formální stránce práce nemám závažné připomínky, pouze k úvodu kapitoly 6 bych 

upozornila, že autorka zmiňuje, že sestavila jedno ukázkové AC, přičemž následuje 

podkapitola 6.1 AC pro výběr obchodního zástupce farmaceutické firmy a 

podkapitola 6.2 AC pro výběr uchazeče na manažerskou pozici (upřesnění 

manažerské pozice chybí, není zřejmé, zda se jedná rovněž o farmaceutickou 

společnost). Následuje velmi stručná a málo vypovídající podkapitola 6.3 Srovnání 

obsahu AC dle obsazované pozice. 



Práce Lucie Kozákové může být užitečným informačním zdrojem k základnímu 

seznámení s problematikou AC. Práci prospělo, že v ní autorka uplatnila své vlastní 

pracovní zkušenosti, avšak pokud by využila i další zdroje, např. příspěvky v médiích 

či osobní sdělení, mohly jí poskytnout cenné podklady, např. ke komparaci své praxe 

a praxe druhých, což by práci ještě obohatilo. 

Předloženou bakalářskou práci Lucie Kozákové doporučuji k přijetí k obhajobě. 
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