
 

Posudek na diplomovou práci Bc. Pavla Beera 

Assessment center – skupinové úlohy 

 

Základním tématem diplomové práce je diagnostický potenciál skupinových úloh. Autor se 

zabývá zejména tím, nakolik se v aktivitě účastníků AC při jednotlivých skupinových úlohách 

(modelových situacích) projevují osobnostní charakteristiky a nakolik je tento projev 

ovlivněn předchozí zkušeností s assessment centry.  

V teoretické části představuje assessment centrum historickým původem, definicemi,  

typickými znaky a možnými aplikačními oblastmi. Zároveň zmiňuje zásady a doporučení pro 

realizaci assessment center, nejlepší praxi, výhody i rizika jejich užití.  AC porovnává s jinými 

diagnostickými metodami a popisuje silné i slabé stránky této metody, respektive souboru 

metod. Pozornost věnuje práci hodnotitelů a následně rovněž projektování a realizaci AC, 

integraci informací a zpětné vazbě.  

Podrobněji se pak věnuje skupinovým úlohám, které prezentuje jako podkategorii 

modelových situací. Zde bych uvítal přesnější odlišení modelových situací a skupinových 

úloh. Některé skupině zadané úlohy nemusí mít – dle mého názoru - charakter modelové 

situace (například, když má skupina debatovat o tom, jaké kompetence jsou důležité pro 

pozici, která je v ohnisku pozornosti assessment centra), pokud autor pojem „model“ 

nechápe v širším smyslu slova jako jakoukoli činnost, která zastupuje činnosti jiné, ke kterým 

v pracovním procesu dochází. V tomto širším pojetí by však byl modelovou situací i výkonový 

či projektivní test. Z uvedeného je patrná potřeba většího vyjasnění definice či alespoň 

dohody o užívání pojmu.  

Na závěr se věnuje teoretická část etickým otázkám, i validitě a reliabilitě. Možná až moc 

stručně, protože na základě prací jiných autorů pouze připomíná o jakých validitách a 

reliabilitách lze u AC uvažovat. Nad tématem spolehlivosti a platnosti bych ocenil 

podrobnější úvahu. Tak například reliabilitu skupinových úloh lze kromě shody posuzovatelů 

(ekvivalenční reliability) doplnit i shodou posuzovaných (včetně sebeposouzení), konzistencí 

s hodnocením stejné kompetence u jiných úloh, zopakováním postupu po nějaké době aj. 



Možná, že je malá konkrétnost této kapitoly dána tím, že jsou citovány české, spíše 

populárně pojaté zdroje. Teoretická práce je psána přehledně, srozumitelně a stručně. 

Stručnost vnímám jako nadměrnou tam, kde autor nabízí výčty závěrů z jednotlivých prací 

(str. 14, 16, 18, 19-20,  24-25, 31, 51) , které by si možná zasloužily podrobnější komentář, 

porovnání či integraci.  

 V empriciké části testuje autor řadu hypotéz, které se týkají vlivu osobnostních proměnných 

(zjišťovaných dotazníkem PASKO) na výsledek v AC. Kromě toho sleduje vliv dalších 

parametrů, jako je například počet již dříve absolvovaných AC, ale třeba i věk a pohlaví.  

Empirická část naopak jasnou strukturou a stručností získává, je dobře formulovaná, 

realizovaná i prezentovaná. Zde bych měl pouze drobné doporučení, aby byly v textu 

uváděné jako klíčové parametry statistického testování p-hodnoty, anebo alespoň výsledné 

hladiny (to se týká například tabulky na straně 65). Osobně bych se u řady testů odhodlal  na 

základě předpokládané jednosměrné závislosti  testovat jednostranným testem.  To je však 

věc názoru a autorovu volbu respektuji.  

Závěr: Tato práce splňuje požadavky kladené na diplomové práce a doporučuji ji 

k obhajobě. Navrhuji hodnocení velmi dobře.  
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