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1. Obsah a struktura práce 

Práce se zabývá vnímáním procesu výběru pracovníků ze strany kandidátů z řad absolventů – 
které faktory vnímají jako podstatné při vytváření úsudku o organizaci. Napřed představuje základní 
rámec poznatků o výběrovém procesu, etický rozměr a koncepci employer branding. Představuje 
podrobněji cílovou skupinu, s důrazem na vymezení specifik generace Y. Součástí práce je empirické 
šetření, které prostřednictvím smíšeného výzkumného designu zkoumá jednotlivé aspekty 
výběrového řízení jak z pohledu kandidátů, tak z pohledu personalistů, pro utvoření uceleného 
náhledu na danou problematiku. Práci vnímám jako dobře strukturovanou, představující téma 
z několika stran a zároveň splňující všechny formální náležitosti. Téma práce přesně odpovídá 
zaměření katedry. Lze říci, že autorka vytyčené cíle práce rozhodně naplnila.  

2. Odborná úroveň 

I když o procesech výběru zaměstnanců bylo nasáno mnoho diplomových prací, mohu 
s potěšením konstatovat, že se dá téma pojmout neotřelým a zároveň komplexním způsobem, jak 
dokazuje autorka této práce. Oceňuji na jedné straně ontogeneticky psychologický a sociologický 
přesah v popisu generace současných kandidátů-absolventů, na straně druhé představení 
marketingového konceptu  employer branding. Těžiště práce je v teoretickém a praktickém popisu 
procesů HR a jejich dopadů na vnímání kandidátů, ilustrované z druhé strany pohledem personalistů. 
Lze říci, že autorka rozhodně prokázala schopnost výběru relevantních informací z různých oborů, 
kterými ilustruje danou problematiku a spolu s empirickým šetřením vytváří plastický obraz toho, jak 
výběry v současné firemní kultuře v ČR v praxi fungují a jak jsou vnímány z jedné i druhé strany stolu, 
za kterým se výběrový pohovor odehrává. Empirická šetření hodnotím jako vcelku dobře 
metodologicky podložená, kvalitativní výzkum vnímám jako přiléhavý vzhledem k charakteru tématu i 
informací, oceňuji ochotu mapovat problém z pozice kandidátů i personalistů. Závěry celé práce jsou 
dostatečně argumentovány.  

3. Práce s literaturou 

Práce s literaturou a jejími citacemi odpovídá akademické normě, autorka okazuje na 
standardní množství relevantní odborné literatury, převážně v anglickém, ale i českém jazyce. Normu 
autorka dodržuje i u soupisu citací. Autorka pracuje s učebnicemi a přehledovými tituly, ale zejména i 
s relevantními články publikovanými v odborných časopisech. Nechybí ani tituly z metodologie 
výzkumu a výzkumné zprávy. Literaturu pokládám za zcela relevantní tématu.  

4. Grafické zpracování 

Po grafické stránce je práce strukturovaná a sjednocená, autorka užívá grafické prostředky 
pro přehledné odlišení, ale zároveň neupadá do přílišné roztříštěnosti. Text je přehledný a 
strukturovaný, je logicky členěn.  

5. Jazyková úroveň 

 Z jazykového hlediska je práce jak po stylistické, tak po gramatické stránce velmi dobrá, i když 

autorka má sklon pracovat s velmi dlouhými souvětími. Jazyk je výstižný a odborný, s výjimkou 



občasné chyby v interpunkci se neobjevují překlepy a gramatické chyby. Celkově je ale jazyk 

přiměřený akademické formě. 

6. Podněty k rozpravě 

Dokážete stručně formulovat rozdíly mezi Vaším šetřením a informacemi, uvedenými 
v odborné literatuře?  

Na co by se především měl zaměřit recruiter, který chce, aby byla firma kandidáty pozitivně 
vnímána?   

7. Závěrečné hodnocení práce 

Práce předkládá plastický obraz prostředí výběrových pohovorů a jejich hodnocení ze strany 
kandidátů i personalistů. Její silnou stránkou je průnik informací z několika vědních oborů, stejně jako 
mapování situace formou kvalitativního výzkumu. Práce je dobře strukturovaná a ucelená jak 
v teoretické, tak empirické části. Autorka dokáže pracovat s odbornou literaturou, dokáže sehnat 
poznatky z praxe. Práce má všechny formální náležitosti, propojuje teoretický a praktický pohled na 
věc. I když se zbývá mnohokrát popisovaným tématem, podává ho svěžím a neotřelým způsobem. 
Hodnotím ji jako nadprůměrnou.   

Práci doporučuji k obhajobě, hodnotím stupněm výborně. 

 

V Praze 20. 1. 2017 

PhDr. Jan Gruber, Ph.D. 

 


