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Radka Chaloupková zpracovala studii opřenou o obecnější návody a vymezení procesu 

získávání pracovníků v současných firmách a z části o ověření těchto postupů na zákaldě 

šetření absolventů FHS a jejich uplatnění ve vběrových řízeních. Práce se soustředí především 

na nejrůznější „kuchařky“ pro management lidských zdrojů (jak se tomu teď vznešeně říká). 

V tomto směru je vše v pořádku.  

Jde ale o práci na FHS, takže bych vlastně chtěl, aby práce také zahrnula hlubší a obsažnější 

souvislosti. 

Především jde o souvislosti, které obvykle majé podobu hierarchické a navazující struktury: 

1. pojetí obsahu aktivit, kterými je vymezena praovní pozice a pracovní role. Jde 

především o podíl -jak tomu autorka říká - nadprofesních požadavků a jejich 

specifikací (míra tvořivosti, metodologické požadavky, schopnost se učit, 

samostatnost, dispozice k odpovědnosti za své činy, míra otevřenosti a sebereflexe, 

kooperativnost, atp) a podíl rutinních technických postupů, které se uchazeč může 

naučit během měsíčního školení. 

2. druh organizace a řízení: zcela jiné jsou požadavky na participaci v maticovém či 

projektovém typu řízení (v řízení s akcentem na horizontální komunikace a spolupráci) 

proti řízení lineárně- štábnímu. Už proto, že jde o zcela odlišnou míru pohyblivosti 

pozic a jejich obsahů. 

3. samotný obsah a zasazení pozice v institucionalizovaných dispozicích (různé řády, 

popisy pracovních funkcí, vnitřní legislativa ve firmě, ale i sociální klima a jeho 

specifikace, dokonce i tajový luxus, jakým je specifikace podnikových hodnot a norem 

– např. List firmy s cíli, projekty a nepřekročitelnými normami a podmiňovacími 

hodnotami…) 

Omlouvám se, za toto „školení“ v rámci posudku. Jde ale zároveň o otázku: dovede si (třeba 

na příkladu) Radka Chaloupková představit právě toto členění souvislostí ve vztahu k tomu, 

které užila ve své práci? 
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V práci jsou občasné překlepy a chyby (i hrubé, jako obvykle ve vztahu podmětu a přísudku). 

Také se tu vyskytují pojmy, které, jak to vidím, vyžadují přesnější vysvětlení. Např. 

Str. 19: co to vlastně je outsourcing? 

Str. 28: Co to je Kohlbergovo pojetí mravní zralosti? 

Str. 29 a další: odkud se berou pravidla pro vedení pohovoru (jasnost pramenů či pramene)? 

Nabízí se ještě další otázky, které jsou složitější. Např. (viz str. 31): jak lze vyhodnocovat 

výsledky výběrových řízení (třeba jako hromadná data? A jak případně na to?) 

Z hlediska empirického výzkumu by bylo asi lepší, kdyby auorka víc využila existující 

výzkumy absolventů. Mám na mysli hlavně mezinárodní výzkum TREND (je zmíněn jeden 

z jeho českých zpracovatelů, Zelenka, ale zpráva sama – tedy: Koucký a Zelenka – ne.), nebo 

dlouhodobé výzkumy na ČVUT a před tím na Stavební fakultě ČVUT, atp. Pro interpretaci by 

asi byla komparace lepší. 

To, že se autorka pustila do samostaného šetření je velká odvaha. Výsledky jsou tu, jsou 

zpracovány a mohou sloužit jako dobrý předvýzkum. Asi by bylo užitečné, kdyby na ně 

vedení FHS navázalo…Nicméně zřejmě už dnes autorka ví, že nejlepším samostatným 

výzkumem je využít výzkumy jiných. Práce na svébytném šetření je velmi náročná a nemůže 

přinést efekt, který by vyrovnal úsilí, čas i náklady, které jsou spojeny se samostnou, novou 

realizací. Na druhé straně je tato zkušenost velmi cenná. 

Zeptám se proto jen na jednu věc: jaké jsou zdroje agregátů pozic (viz str. 62). Asi by bylo 

užitečné, kdyby původní složení pozic bylo uvedeno v příloze, stejně jako klíč k jejich 

agregaci. 

 

Práce Radky Chaloupkové nepochybně splňuje požadavky na zpracování bakalářské studie. 

Jde o práci, která prezentuje jistý druh literatury a přístupy, které jsou v praxi velmi důležité a 

využívané. Avšak právě ty postupy, které jsem uvedl shora, jsou možná ještě důležitější, i 

když je praxe příliš nevidí. Studentka končící FH, myslím, by je vidět měla. 

To je důvod, který mě vede k ocenění práce „jen“ jako velmi dobré. 

 

 

 

Libor Prudký 

FHS UK 

 

30.12.2009 


