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      Diplomová práce je v teoretické části o jedenácti kapitolách velmi široce koncipována. 

Zvýrazňuje metodologickou problematiku výběru pracovníků v různých souvislostech. První 

kapitola tvoří základní východiska a autor ji oprávněně věnoval hlavní pozornost  a zpracoval  

ji velmi zdařile. Mgr. Šafr prostudoval a využil mimořádně velké množství zahraniční 

odborné literatury k problematice predikce pracovního výkonu, validity výběrových řízení, 

kognitivních schopností, osobnosti, emočních faktorů, metody interview, assessment centra 

a vrací se k základní problematice  analýzy  práce resp. kompetencí, jež mu tvoří východiska 

pro část empirickou. 

      V této části mohl více využít  zdroje z naší odborné literatury. Nejsou například 

reflektovány aktivity dr Stejskala a dr. Šlédra, kteří se výběrem pracovníků v oblasti 

hotelových služeb zabývali a své poznatky i publikovali. 

     Otázkou je, proč v tématu výběr pracovníků je řešena problematika výcviku (development 

či training centre) a uvedena i teorie aktivace rysů. V kapitole Teorie a typologie kompetencí 

je velmi dobrý přehled a oceňuji provedené hodnocení kompetenčního přístupu. 

     Cílem empirické části bylo vytvořit kompetenční model pro hotelový řetězec a 

identifikovat klíčové pracovní pozice.  Pro získávání informací byly použity vhodné metody. 

Autor zjišťoval vnímanou důležitost kompetencí. Provedl statistickou analýzu rozdílů mezi 

jednotlivými dimenzemi. Formuloval a ověřil čtyři hypotézy. Podnětně jsou zpracovány 

návrhy na využití kompetenčního modelu. 

     Dílčí otázky a připomínky: 

K terminologii. Je vhodný termín hotelový průmysl? 

Str. 81, 5.ř.sh. správně úspěšný 

Str. 104, 6.ř.sh. Společnosti psychologie práce a organizace –místo industriální 

Str.107, 13.ř.sh. Dovednosti jsou odborné znalosti? I když je citován Katz, je to třeba 

komentovat. 

 

 

 

    

 

    



 Závěr. 

     Práce svědčí o dobré teoretické přípravě ke zdařilému řešení úkolu v empirické části. Byly 

užity vhodné metody a postupy. Statistické zpracování umožnilo potvrdit či vyvrátit 

formulované hypotézy. Práce je přínosná pro řadu aktivit v praxi. Doporučuji diplomovou 

práci Mgr. Martina Šafra k přijetí a obhajobě. 
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