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MARTINY KOUBKOVÉ: 

.. UPLATNĚNí PSYCHOLOGIE V PERSONÁLNíM ŘíZENí" 

Předložená bakalářská práce rozpracovává velmi zajímavou problematiku 

uplatnění psychologie v personálním řízení. Vybrané téma je, zvláště v současné 

době, kdy se s touto problematikou často setkáváme v každodenním životě, velmi 

aktuální a přínosné. Cílem každé organizace je vytvoření silné pozice na trhu a 

dosahování maximálního zisku. Jak autorka sama uvádí "psychologie a její poznatky 

představují v ekonomické a manažerské praxi jeden z mnoha způsobů, jak přispět 

nejen k osobnímu úspěchu pracovníků, ale i k úspěchu celé organizace." Autorka 

přistoupila ke zpracování tématu velmi zodpovědně a se zájmem. 

Práce obsahuje 62 stran textu, včetně soupisu bibliografických citací, kde je 

uvedeno 23 literárních pramenů včetně požadovaných publikací zahraničních. 

Práce je sestavena ze šesti, logicky provázaných, kapitol, včetně závěru. 

V rámci první kapitoly autorka představuje problematiku lidí v organizaci, zvláště pak 

vymezuje vztah člověka a práce a rozpracovává téma vztahu osobnosti a práce. 

Druhá kapitola se zabývá personální prací v organizaci, poukazuje na personální 

strategii a personální politiku, cíle a úkoly personální práce, nositele personální práce 

a personální činnosti. Ve třetí kapitole se autorka zaměřuje na vztah psychologie 

práce a organizace,. Pojednává o rozvoji psychologie práce a organizace, 

psychologii a personální práci a o personální psychologii. Čtvrtá kapitola, nazvaná 

"Vybrané kapitoly personální práce a psychologie", řeší problematiku pracovní 

výkonnosti a jejích determinant, individuálních rozdílů mezi lidmi, schopností, 

požadavků na pracovníka, pracovní způsobilosti, kvalifikace a kompetence, pracovní 

motivace a stimulace, pracovního prostředí a pracovních podmínek, sociálně

psychologických podmínek pracovního prostředí a pracovní spokojenosti. Pátá 

kapitola pak rozpracovává vztah psychologie a vybraných personálních činností, jako 



např. analýzy, popisu a specifikace pracovního místa, získávání pracovníků, výběru 

pracovníků, hodnocení pracovníků, apod. 

Práce, podle mého názoru, splňuje požadavky kladené na bakalářský úkol. Je 

psána čtivě a se zájmem, po stránce obsahové ani formální k ní nemám 

zásadnějších připomínek. Autorce se podařilo velmi dobře uchopit danou 

problematiku a poskytnout ucelený přehled o tomto tématu. Obzvláště se mi líbilo, že 

autorka v rámci práce prezentovala své vlastní názory a závěry (např. na Assesment 

centrum). Vzhledem k výše uvedenému ji ráda doporučuji k obhajobě. 
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