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POSUDEK DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 
 
 
Typ posudku: oponent 

Autor/ka práce: bc. Daniel Červený 

Název práce: Průzkum validity metod výběru pracovníků 

Vedoucí práce: Doc. PhDr. Pavel Kuchař, CSc 

Oponent: Doc. Milan Tuček, CSc 

Navržené hodnocení:  dobře 
 
 
 
Zdůvodnění Vašeho hodnocení práce (zejména výhrad a kritických připomínek) rozepište 
podle níže uvedených kritérií. 
 
1. Je cíl práce (výzkumná otázka) jasně formulován a odpovídají mu závěry? Je práce vhodně 
strukturována? 
 
Výzkumný cíl je jasně formulován a v podstatě je vyjádřen v názvu práce. Užitá metodologie, která 
je určitým mixem šetření expertů a personalistů v podnicích, naplňuje cíl práce. Práce je sice 
zřetelně strukturovaná, ale celá analytická část (str. 46-63) je značně nepřehledná, přesycena 
stovkami výsledků (převážně jednoduchých korelačních koeficientů) uváděných v textu. Presentace 
dalších výsledků v přílohách (30 stránek) trpí podobnou nepřehledností (několikastránkové tabulky 
z mého pohledu s nedostatečným popisem). 
 
 
2. Opírá se autor/ka o dostatek literatury relevantní tématu práce? Využívá i cizojazyčné texty? 
 
Literatura odpovídá „žánru“ diplomové práce, který v úvodní teoretické části by bylo možno 
charakterizovat jako příručku personalisty. V seznamu literatury jde vesměs též o praktické příručky 
vydávané Gradou. Cizojazyčné texty nejsou využity – vzhledem k uvedenému zaměření úvodních 
části práce to ovšem není nutné – stačí překladová literatura, případně převzaté citace z 
příruček českých autorů. 
 
 
3. Jaká je kvalita použitých dat nebo zdrojů (včetně jejich výběru, sběru a popisu) a metod jejich 
analýzy?  
 
Jde o svým způsobem unikátní výzkum, který díky participaci autora na školení personalistů, 
poskytl rozsáhlá data umožňující (jednoduché) vyhodnocení validity řady metod výběru pracovníků 
(v dělení podle pracovní pozice). Je otázky, zda by datová báze neumožnila užití nějakých 
náročnějších matematicko statistických metod. Takto jde vesměs o jednoduché korelace mezi 
zjištěním z přijímacích řízení a hodnocením přijatých pracovníků po nějakém čase (nebo s tím, že 
pracovník odešel/neodešel ve zkušební době). V jiném bodě jsem již uvedl, že prezentace výsledků 
jak šetření mezi experty, tak mezi personalisty je naprosto nevhodná a čtenář se v ní ztrácí.  
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4. Jaká je kvalita argumentů, o něž autor/ka opírá závěry, k nimž dospěl/a? 
 
Argumentace, jak už bylo výše řečeno, je postavena na jednoduchém zpracování vstupních dat.  
 
 
5. Jsou v práci autorova/autorčina  tvrzení a zjištění jasně odlišena od tvrzení a zjištění převzatých? 
 
Ano 
 
 
6. Jaká je úroveň odkazového aparátu, jazyka a dalších formálních náležitostí?      
 
Výhrady k prezentaci výsledků jak v textu práce, tak v přílohách jsem uvedl výše. Jinak práce 
splňuje formální požadavky. 
 
 
7. Jiné přednosti a/nebo nedostatky, které neodpovídají výše uvedeným kritériím (jsou-li jaké). 
 
Je otázka, zda možnost praktického využití tzv. teoretické části práce jako příručky pro personalisty 
je přednost nebo nedostatek. Podobně čistě praktické směřování všech fází výzkumu, analýzy 
získaných dat a vyvozených závěrů by bylo možné vnímat jako pozitivum. Myslím ale, že 
diplomová práce je jiný žánr a že by měla mít, kromě možného praktického využití,  i jiné ambice. 
 
 
8. Náměty na diskuzi při obhajobě práce. 
 
-Jaká je validita dat v výzkumu, který prováděli personalisté. Jestli tomu dobře rozumím, tak 
nejdříve na základě určité procedury rozhodli o vhodnosti kandidáta, pak toho samého člověka 
hodnotili, jak se osvědčil.  
 
-Pokuste se vyhodnotit práci personalistů v  širším kontextu expertního vědění a rozhodování.  
 
 
Celkové hodnocení práce: 
 
Práce podává více méně úplný přehled různých metod výběru pracovníků a na základě unikátního 
výzkumu i určité hodnocení jejich validity. Je to práce hodně prakticky orientovaná. Práci chybí 
hlubší teoretické zarámování. Za závažný nedostatek považuji nepřehlednou prezentaci výsledků a 
jejich interpretaci. 
 
 
 
Datum:          Podpis: 


