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   Hned zpočátku musím konstatovat, že jsem byl trochu dezorientován s ohledem na název 
diplomové práce. Nevěděl jsem zda jde o název instituce či nějakého pracoviště („Assessment 
centrum“). Autorka asi předpokládala, že všichni tuto techniku výběru pracovníků znají. Ale 
ani pokud bychom ji znali, tak v názvu nevyplývá o čem práce je, jaký řeší problém. 
   Po přečtení této diplomové práce jsem nucen napsat toto – práce není špatná, ale není příliš 
pedagogická, spíše se jedná o diplomovou práci z oblasti managementu. Takže pokud bych ji 
posuzoval s ohledem na obsah – výběr zaměstnanců v podnikatelské sféře, měl bych více 
pozitivních závěrů. Pokud ji posuzuji s ohledem na studijní obor pedagogika, tak jsem spíše v
rozpacích. A navíc – jsem si jist že sama diplomantka si je toho vědoma, protože se snažila až 
úporně o to, aby obsah práce naroubovala na pedagogiku a pedagogický výzkum. A v tomto 
případě musím mít několik poznámek:

- Název. viz výše – není v něm jasně sdělení, co je problémem, který chce diplomantka 
odkrývat.

- Naštěstí v samotném abstraktu příliš nepoužívá slova „výzkum“, jako spíše popis, 
průběh (bohužel v samotné práci ano). Jde o výběr pracovníka, ne o výzkum výběru 
pracovníka. Pokud ovšem při obhajobě nezdůvodní tuto synonymickou možnost: 
výběrové řízení = výzkum.. Až úsměvně potom působí takové drobnosti, jako že
výzkumný vzorek 30 pracovníků!

- Až ekvilibristikou na pokraji cvičení na hrazdě působí naroubování zážitkové 
pedagogiky na metodu výběru personálu Prosím zamyslet se nad samotnou definicí 
pedagogiky – tj. jde o proces někoho vést, měnit, modelovat, připravit. Tento proces 
není primárně cílem této popisované metody – tady jde o to někoho vybrat, umístit 
(ale abych nebyl škarohlídem, vedlejším produktem snad je …….). 

- Posledním výsledkem snah pedagogizovat svoji práci a zvědečtit ji, bylo uvedení 
výzkumné metody „případové studie“, která opět nebyla zkoumáním ale metodou pro 
výběr, a tak to je s ostatními výzkumnými metodami.

   Závěr je takový, že kdyby autorka diplomové práce zůstala u toho, že píše práci z oblasti 
výběrových řízení sektoru podnikatelů, tak mohla práce vyznít mnohem lépe. Je dobře, že 
pracuje v této oblasti a snad mohu i konstatovat, že student oboru pedagogika může mít zde 
dobré šance uspět. Ale tím, že ji takto „zvědečtila“ a „pedagogizovala“ , tak si sama 
zapříčinila má předcházející slova.
   Celkově mohu konstatovat, že bez ohledu na výše zmíněné, diplomová práce může být na 
katedře pedagogiky uznána, hodnotím ji:
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