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Personální diagnostika je nástrojem, který může organizaci usnadnit a 

zkvalitnit proces výběru nových zaměstnanců, či posoudit kvalitu stávajících. 

Předložená bakalářská práce se zaměřuje právě na tuto problematiku. Téma práce 

hodnotím jako zajímavé. Bohužel však musím konstatovat, že nemohu nést 

odpovědnost za výsledek, neboť spolupráce s diplomantkou nebyla dostatečná, de 

facto jsme spolu byly v minimálním kontaktu a konečnou verzi, jsem dokonce neměla 

možnost shlédnout, neboť poslední konzultace proběhla po telefonu, přestože jsem 

diplomantku upozornila, že tento telefonní kontakt nemůže nahradit kontakt osobní. 

Práce sestává z 56 stran textu včetně soupisu bibliografických citací a 

bibliografie. V soupisu bibliografických citací je uvedeno 12 literárních zdrojů včetně 

požadovaných zdrojů zahraničních. Práce se skládá ze čtyř kapitol včetně závěru a 

je doplněna přílohami.  

Cílem práce, který si autorka vytyčila, je, dle jejích slov, detailněji se zaměřit a 

popsat ty metody, které mohou být využitelné v praxi i personalisty bez 

vysokoškolského vzdělání v oboru psychologie, případně personalisty bez delší 

praxe. Nicméně musím konstatovat, že autorka zůstala při jeho zpracování zcela na 

povrchu věci. 

V první kapitole se autorka zaměřila na problematiku personální diagnostiky 

v praxi. Další kapitola pojednává o metodách personální diagnostiky tj. o klinických 

metodách (pozorování, rozhovoru, anamnéze, analýze spontánních produktů), o 

testových metodách (výkonových testech, testech osobnosti). Poslední kapitola, 

která pojednává o technice Balíčku personálních karet tvoří de facto jádro celé práce, 

neboť dle autorky, usnadňuje personalistům práci s tzv. profilem ideálního kandidáta. 

Práce vykazuje zřetelnou snahu autorky postihnout dané téma, což se jí 

bohužel příliš nepodařilo. Práce je „šitá horkou jehlou“, tj. je zatížena mnohými 

nedostatky – název práce na deskách a na titulním listě není shodný, práce má  

 

 



kompilační charakter, je opřena hlavně o dva autory (Svoboda, Kocianová), 

jednotlivé kapitoly či podkapitoly nemají zcela jasnou logickou návaznost. 

 

Přes výhrady, které k práci mám, ji doporučuji k obhajobě. Jako vedoucí práce 

doufám, že se autorce podaří vše náležitě vysvětlit a práci obhájit. 
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