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Předložená diplomová práce má 78 stran a je doplněna dvěma funkčními

přílohami.  Vlastní text je rozčleněn do osmi kapitol. Členění je přehledné  a vychází 

z logiky řešeného problému. Autorka si vybrala téma, které není pro studenty oboru 

pedagogika běžné. Ukazuje, jak je možné využít poznatky získané v rámci studia 

oboru pedagogika v jiné oblasti než učitelské. Vzhledem k tomu, že uplatnění 

studentů tohoto oboru na školách je do jisté míry problematické, považuji práci, která 

studentům může ukázat i jiné oblasti uplatnění za přínosnou.

V teoretické části práce autorka na základě prostudované literatury

vymezuje základní pojmy vztahující se k využití metody assessment centra a

podrobně popisuje možnosti využití tohoto metodického postupu  v rámci personální 

práce. Charakterizuje jednotlivé metody, které je možné v rámci metody assessment 

centra využít.  Uvádí jejich klady i případná rizika. 

Autorka prokázala, že se velmi dobře orientuje v dané problematice. Vychází 

z odborné literatury, která spojuje tématiku personálního managementu 

s pedagogickým a psychologickým aspektem. Prokázala, že  s literaturou dokáže 

dobře v textu pracovat. Snaží se pojmenovat řešený problém z různých pohledů. 

Cílem výzkumné části práce bylo využít metodu Assessment centra při 

reálném výběru konkrétního pracovníka na vybranou pozici.  Nesporným kladem této 

části práce je fakt, že si autorka teoretické poznatky ověřila v praxi. V této části práce 

autorka zúročila  nejen své odborné znalosti, ale i několikaletou spolupráci 

s konkrétní firmou. Na druhou stranu je díky tomu obsah diplomové práce zaměřen 

více na problematiku personálního managementu než na problematiku 

pedagogickou.

  Formální stránka diplomové práce v zásadě splňuje daná kritéria. Chybou 

je, že při citaci literatury v textu práce autorka cituje literaturu, která není uvedena 

v závěru práce.   



Závěr: 

Předložená práce  po obsahové i formální stránce splňuje požadavky kladené na 

práci tohoto druhu. Je možné ji  doporučit k obhajobě. Při ní by měla autorka

charakterizovat podíl poznatků získaných v rámci studia oboru pedagogika při 

zpracování daného tématu. Dále by měla zhodnotit, zda a jakým způsobem 

zkušenosti získané při zpracování diplomové práce zúročí ve své další profesní 

činnosti.

Návrh klasifikace : 
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