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1. Obsah a struktura práce  

Obsah posuzované diplomové práce tvoří šest dále členěných kapitol. V prvních 

třech kapitolách se po úvodní pasáži studentka věnuje popisu výběru pracovníků 

v organizacích vzhledem k používaným strategiím, metodám, etickým parametrům a 

koncepci employer branding. Charakterizuje specifika absolventů – kandidátů výběro-

vého procesu, jejich vnímání pozitiv a negativ organizace v závislosti na výběrovém 

postupu. Další text (čtvrtá až šestá kapitola) je věnován empirickému šetření, jeho cí-

lům, popisu výzkumného souboru, dosaženým výsledkům, jejich interpretaci a diskusi. 

Práci uzavírá seznam použité literatury a přílohy s materiály použitými v rámci vý-

zkumného šetření (otázky z rozhovoru s kandidáty výběrového šetření, dotazník vlast-

ní konstrukce, atd.).  

Obsahovým zaměřením je text v souladu se svým zadáním. Řešené téma je re-

levantní pro studovaný obor. Volba struktury textu zvyšuje jeho srozumitelnost, ade-

kvátní provázanost jednotlivých kapitol vede ke kompaktnosti práce jako celku. Obsah 

příloh představuje příhodný doplněk hlavního textu. Rozsah textu odpovídá stanove-

ným požadavkům. 

 

2. Odborná úroveň 

 Cíl empirického šetření, realizovaného prostřednictvím smíšeného výzkumného 

designu, spočíval v postižení komplexního charakteru výběrového řízení, tj. v syntéze 

pohledu uchazečů o zaměstnání a pohledu personalistů. Tento cíl byl splněn pouze 

částečně. Získané výsledky jsou sice zajímavé jak pro studenty oboru andragogika a 

personální řízení tak také pro personalisty v praxi. Je ale škoda, že jejich rozsah je 

dosti skrovný, což je dáno určitými mezerami ve zvoleném metodickém postupu. Jak 

nízký počet otázek položených v průběhu rozhovoru, tak počet otázek v diagnostickém 

dotazníku neumožnil získat rozsáhlejší množství dat pro vytvoření komplexnějšího 

obrazu řešené problematiky. Pomineme-li přepsané záznamy rozhovorů s respondenty, 

pak samotný objem získaných výsledků není příliš velký. Studentka nevyužila mož-

nost složitějšího třídění výzkumných dat podle stanovených proměnných, které by 

umožnilo zachytit vnitřní vztahy a souvislosti mezi sledovanými jevy. Pro přesnější 

vyjádření významu a hodnoty daných výsledků nevyužila možností, které nabízí ma-

tematická statistika.  

 

 

 



3. Práce s literaturou 

Pro zpracování diplomové práce využila studentka rozsáhlou odbornou literatu-

ru, kterou dostatečně pokryla všechna základní témata. Do použitých zdrojů zahrnula 

monografie, vysokoškolské učebnice, vědecké časopisecké studie, jak domácí tak i 

zahraniční publikace k tématu. Prokázala velmi dobrou schopnost s literaturou praco-

vat a až na výjimky (např. uváděná podoba ISSN u některých zdrojů) ji i správně od-

kazovat v souladu s platnou citační normou. 

 

4. Grafické zpracování 

Formální úpravu textu, uspořádání nadpisů a stránek zvládla studentka velmi 

dobře. Patřičnou pozornost věnovala také grafickým doplňkům textu, šest tabulek a 

obrázek zvyšuje čitelnost a přehlednost textu. Registrovat lze pouze marginální od-

chylky od podoby stanovené katedrou (např. absentující číslování úvodních stran či 

Soupisu bibliografických citací). 

 

5. Jazyková úroveň 

Jazyková stránka textu práce je přiměřená, i když stylisticky někdy méně obrat-

ná, viz např. název diplomové práce. V textu však převažuje kultivovaný jazyk využí-

vaný ke srozumitelnému vyjádření záměrů a myšlenek. 

 

6. Podněty k rozpravě 

Jak by mohla být formulovány hypotézy v rámci kvantitativního výzkumného 

designu?  

 

7. Závěrečné hodnocení práce 

Studentka zvládla základní soubor teoretických a metodologických znalostí za-

ložených na soudobém stavu vědeckého poznání. Diplomová práce odpovídá poža-

davkům kladeným na tento typ závěrečných prací. Doporučuji její přijetí 

k obhajobě.  Návrh výsledného hodnocení: velmi dobře.  

 

Datum: 9. 1. 2017                                          doc. PhDr. Helena Záškodná, CSc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


