
POSUDEK NA BAKALÁŘSKOU PRÁCI

LIPENSKÉ KATEŘINY

„ASSESSMENT CENTRE JAKO ALTERNATIVNÍ METODA 

VÝBĚRU ZAMĚSTNANCŮ“

Předložená bakalářská práce se zabývá jednou z metod získávání a výběru 

zaměstnanců, která ve své době, tj. v minulém desetiletí byla velmi populární i přes 

výhrady, které k ní někteří odborníci (psychologové i personalisté) měli. Řeč je o 

metodě Assessment Centre.  Cílem práce, který si autorka stanovila, bylo, dle jejího 

vyjádření, popsat teoretická východiska této metody, porovnat názory a pojetí autorů 

zabývajících se touto problematikou a zhodnotit metodu Assessment Centre 

z hlediska vlastních zkušeností. Dílčím cílem pak bylo zprostředkování aktuálních 

informací o přístupu k této metodě a o frekvenci jejího užívání získané sondou 

provedenou na konkrétním vzorku firem. 

Práce obsahuje  60 stran textu včetně soupisu bibliografických citací,  kde je 

v souhrnu uvedeno 28 literárních pramenů, včetně požadovaných pramenů 

zahraničních. Počet stran i literárních citací je pro tento druh prací nadlimitní. Práce 

je doplněna bohatou přílohovou dokumentací.

Práce sestává ze sedmi navzájem logicky provázaných kapitol. Autorka 

postupuje při zpracování tématu velmi systematicky a postupně seznamuje čtenáře 

s procesem zaměstnanců jako jednou z důležitých personálních činností v rámci 

personální práce organizace, vymezuje pojem Assessment Centre, představuje 

historii vývoje a základní principy a možnosti užití této metody, popisuje nejčastější 

diagnostické metody, které lze v rámci AC využít k hodnocení kandidátů a také 

jednotlivé fáze AC, zabývá se rolemi, které je možno zastávat v průběhu AC a 

zvažuje výhody a také rezervy AC. Cenný je příspěvek, uvedený v závěru práce, ve 

formě sondy do problematiky využívání metody v současné době.



Práce je kvalitní po stránce obsahové i formální, vykazuje teoretické znalosti 

autorky podložené jejími praktickými zkušenostmi, i schopnost orientace v načtené 

literatuře. Jednoznačně lze říci, že stanovených cílů se podařilo diplomantce 

dosáhnout. K práci nemám zásadnějších připomínek a proto doporučuji, aby se stala 

předmětem obhajoby.

V Praze dne 23.5.2011                                  PhDr. Ivana Šnýdrová, CSc. 




