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Předložená diplomová práce obsahuje celkem 138 stran textu. Seznam zdrojů čítá 87 položek. Práce 

má 3 přílohy.  

 

V první kapitole se autor věnuje výběru zaměstnanců zejména z hlediska metodologie. Popisuje 

výběrové řízení, různé systémy výběru zaměstnanců a jejich vývoj. Předkládá obecný model, který je 

možno využít pro vytvoření konkrétního postupu výběrového řízení. V další kapitole se věnuje 

principům, metodám a technikám predikce pracovního výkonu. Posléze se zabývá validitou postupů a 

zkoumá výběrové řízení z hlediska jeho psychometrických vlastností. Ve čtvrté kapitole se věnuje 

interview a podrobně celý proces analyzuje jak z hlediska tazatele, tak dotazovaného, tak i kontextů 

pohovoru. Popisuje strukturu interview, jak by mělo vypadat. Autor podrobně rozebírá kontext 

organizace i kontext prostředí. V páté kapitole se autor zabývá kognitivními schopnostmi a zvláštní 

pozornost věnuje testům praktické a emoční inteligence. V šesté kapitole se věnuje osobnosti jedince 

v práci. Tato kapitola je unikátní. Autor popisuje lexikální modely osobnosti, nomologické klastrování 

a ostatní rysy. Nutno říci, že v české odborné literatuře dosud tato témata nejsou takto kvalitně 

zpracována. Autor věnuje pozornost fenomenu fading, který je taktéž ve zdrojích popisován jen 

vyjímečně. Dále se věnuje vztahu osobnosti a pracovních postojů, pracovní spokojenosti a pracovní 

angažovanosti. Za obohacující lze považovat i popis modelů vysvětlujících spojitost mezi osobností a 

pracovními postoji. V sedmé kapitole se věnuje autor emocionálním faktorům. Ty nesporně hrají 

významnou roli při výběru, ale ne příliš často se jim věnuje pozornost. V další kapitole se již zabývá 

assessment centrem z hlediska teorie i praxe. Za kvalitní lze považovat popis Trait Activation Theory a 

AC v tomto kontextu. V deváté kapitole autor popisuje analýzu práce a v desáté velmi podrobně 

kompetenční modely. 

  

V rámci empirické části se autor zabýval tvorbou kompetenčního modelu pro hotelový průmysl. 

Nejprve identifikoval klíčové pracovní pozici a získal z několika zdrojů informace o kompetencích. 

Výsledný model o osmi faktorech vychází z vyhodnocení dotazníku od celkem 39 respondentů.  

   

V průběhu práce autor prokázal výjimečné schopnosti a hluboký zájem o téma. Opatřil si z USA celou 

řadu zdrojů, které nejsou obvykle přístupné a dostupné. Je členem SIOP při APA a to mu umožnilo 

získat k těmto zdrojům přístup. Některá témata, která v práci popisuje (jako například faking) jsou 

v rámci diplomové práce zpracovány vůbec poprvé. Pozitivně oceňuji hloubku, do jaké téma autor 

zpracoval.  

 

Závěr: Předložená práce je výrazně nadprůměrná, splňuje nároky kladené na diplomovou práci, a 
proto doporučuji komisi práci k obhajobě.  
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