
Posouzení diplomové práce Bc. Pavla Beera na téma „Assessment center – skupinové 
úlohy. Vliv osobních charakteristik na aktivitu účastníků ve skupinových úlohách“ 
 
 Diplomová práce je zaměřena na zkoumání vlivu vybraných osobnostních a situačních 
proměnných na aktivitu v projevech probandů v souvislosti s aplikací metody assessment 
center. Autor vychází z předpokladu, že některé osobnostní determinanty mohou 
zvýhodňovat, respektive znevýhodňovat uchazeče o zaměstnání v souvislosti s využíváním 
skupinových úkolů v rámci assessment center. Takové úvahy jsou zcela relevantní a 
výzkumné zaměření na takové otázky je smysluplné.  
 
 Diplomová práce sestává ze dvou částí: teoretické a empirické. V teoretické části 
zpracoval diplomand potřebné poznatkové zázemí, kterým mapuje problematiku metody 
assessment center (dále také AC) v širokých kontextech. V sedmi kapitolách objasňuje 
podstatu této metody, její možnosti a limity, používané techniky, zásady organizační přípravy, 
průběhu a vyhodnocování. Větší pozornost věnuje specifikům skupinových metod a 
interpretuje jejich význam na základě sociálně psychologických poznatků. Zmiňuje také 
souvislosti vztahující se k validitě a reliabilitě metody, jakož i etické aspekty spojené 
s některými fázemi aplikace AC. 
 Kapitoly této části jsou logicky řazeny a autor v nich věnoval pozornost širokému 
spektru otázek souvisejících s AC. Provedenou charakteristiku metody  včetně akcentovaných 
skupinových úloh považuji za zdařilou. Text je dobře zpracovaný, čtivý a stylisticky na 
solidní úrovni. Autor ke své práci využil domácí a zahraniční odborné prameny, jejichž 
citování odpovídá požadovaným normám. Připomínka, která však neznehodnocuje výše 
uvedené, se vztahuje k využívání různých bibliografických zdrojů. Předpokládám, že 
v časopisecké produkci se mohl autor spíše setkat s některými poznatky, které jsou středem 
jeho zájmu, než v publikacích monografického, přehledového typu, jež  převážně využívá. 
 
 Empirická část práce obsahuje prezentaci výzkumného projektu založeného na bázi 
kvantitativní metodologie, pojatého jako korelační studie. Autor úvodem charakterizuje 
zaměření svého šetření, formuluje některé obecné otázky a poté hypotézy, které jsou následně 
ověřovány. Tato část práce zahrnuje všechny obligatorní nezbytné informace týkající se 
zkoumané populace, postupu při sběru dat, použitých metod, výsledků s komentáři, diskuzi a 
závěr. 
 Oceňuji pečlivost a preciznost zpracování výzkumného projektu, k čemuž přispívá 
solidní náhled na všechny fáze přípravy a realizace AC a vlastní zkušenost autora s aplikací 
této metody. Tato skutečnost se plně promítá v kvalitně zpracované diskusi zaměřené na 
specifika skupinových technik i v námětech na možnosti dalšího výzkumu, jak je autor uvádí 
v závěru. Autor adekvátně využívá i příloh k doplnění a doložení informací v textu. 
 V souvislosti s empirickou částí textu navrhuji jeden námět k diskusi v rámci obhajoby 
– jaká mohla být „typová osobnostní specifika“ zkoumaných probandů oproti obecné 
populaci, a jak se to mohlo projevit na výkonech/aktivitě ve skupinových úlohách zařazených 
do AC? 
 
Závěrem – diplomand kvalitně zvládl zpracování diplomového úkolu v obou částech 
diplomové práce. Práce je solidně zpracovaná po stránce formální i obsahové. Svými 
zjištěními otvírá další problémy a možnosti zaměření pokračujícího výzkumu. Doporučuji, 
aby diplomová práce  byla předložena k obhajobě.             Navržená klasifikace: výborně 
 
 
V Praze dne  9.1.2012                                                                 Doc. PhDr. Milan Rymeš, CSc. 



 
 


