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1. Obsah a struktura práce 

 Posuzovaná diplomová práce má rozsah 55 stran výkladového textu a je rozdělena do 

dvou samostatných kapitol, Úvodu a Závěru. Její součástí jsou i tři přílohy. Struktura práce je 

výrazně minimalistická, což je patrné především u první kapitoly, přesto však funkční. Výběr 

tématu lze hodnotit jako relevantní a zcela odpovídající odborné profilaci katedry. Text je 

zpracován komplexně, jednotlivá témata na sebe plynule a zcela logicky navazují, výklad je 

přehledný a logicky strukturovaný. Poukázal bych nicméně na ne zcela vhodné, spíše 

beletristické názvy některých kapitol (např. 1.3, 1.4). 

 

2. Odborná úroveň 

 Téma posuzované práce není příliš rozšířené a jeho výběr proto zcela jistě 

vítám. Autorka jej zpracovává velmi podrobně a v rámci širších kontextů, v čemž ji 

zcela jistě napomáhá deklarovaná osobní zkušenost. Bohužel však v Úvodu není 

deklarován konkrétní cíl práce, uvedené formulace jsou příliš vágní a proto i 

neověřitelné. Z toho důvodu není možno postihnout ani konkrétní vklad autorky a 

celkový přínos práce. Shrnutí dosavadního stavu zpracování problematiky (kap. 1.1) 

představuje spíše přehled dostupných zdrojů než skutečné zamyšlení nad vývojem 

teoretického zkoumání. Výše uvedená autorčina profesní angažovanost navíc může (a 

dodejme, že se jedná o celkem častý deficit) představovat překážku bránící 

komplexnímu a objektivnímu náhledu na danou problematiku, což se bohužel na 

mnoha místech děje. Teze, které jsou v rámci textu předkládány jako univerzální a 

obecně platné, mnohdy nevystihují celou realitu a jejich relevance se proměňuje 

v závislosti na druhu a charakteru organizace (např. s. 8 – personalisté nejsou vždy a 

všude chápáni jako strategičtí partneři, lidé jsou skutečně často bráni pouze jako 

pracovní síla; ne všechny firmy nejčastěji inzerují na internetu – s. 17; využívání 

služeb personálních agentur nepředstavuje vždy úsporu peněz – např. s. 34 apod.). 

Podobně tezovité a teoreticky nepříliš podložené je i vymezení terminologie na s. 9–10 

nebo požadavky na profesi konzultanta (s. 23–24). Rozhodně by bylo vhodné více 

spoléhat na relevantní autority a ve větší míře pracovat s  odbornými zdroji (např. 

kapitoly 1.2, 1.4, 1.6). První kapitola proto není ani tak teoretická (ve vědeckém slova 

smyslu), jako spíše přehledová. 

 Druhá kapitola je věnována popisu šetření realizovaného autorkou, jehož  

výsledná data odpovídajícím způsobem ilustrují předcházející výkladové pasáže. 

Ocenil bych v této souvislosti výchozí snahu o realizaci kvalitativního šetření, které 

klade poměrně vysoké nároky na přípravu i celkové zpracování. Mám pouze dojem, že 

některé z výzkumných otázek jsou nejednoznačné a proto ne zcela validní. Může např. 

klient skutečně ohodnotit, zda je přítomný konzultant skutečně „odborník“  (odbornost 

je něco jiného než uváděná profesionalita či dokonce objektivita)? Autorkou uváděné 

vědy hermeneutika, frankfurtská škola apod. (s. 36) pak ve skutečnosti žádnými 

vědeckými disciplínami nejsou. Shrnutí a výsledná doporučení měla být dle mého 

názoru spíše součástí empirické části a nikoli Závěru.  

 

 

 



3. Práce s literaturou 

 Soupis bibliografických citací obsahuje 49 pramenů, z toho 11 cizojazyčných. 

Jedná se převážně o literaturu odpovídající odborné úrovně a autorka v  celém textu 

prokazuje svou schopnost korektně s těmito prameny pracovat. V samotném Soupisu 

lze však identifikovat některá odchýlení od požadované normy.  Nepřesné je např. 

uvádění některých webových zdrojů (Antoš), vročení jednotlivých titulů , které navíc 

místy zcela chybí, odlišení několika titulů jediného autora, které byly publikovány ve 

stejném roce (Jedlička) apod. U závěrečných prací je třeba uvádět veškeré relevantní 

zdroje, včetně jména vedoucího. Rozpory lze identifikovat i v  abecedním řazení 

jednotlivých titulů. Na s. 19 autorka odkazuje na zdroj Armstrong et al., zatímco 

v Soupisu již zmiňovaný kolektiv absentuje.  Nevhodně naddimenzovaná je citace na 

s. 41. 

 

4. Grafické zpracování 

 Z hlediska grafického zpracování je práce vypracována solidně, přesto však vykazuje 

několik pochybení a rozporů s oficiálně stanovenými požadavky na formální zpracování 

odborného textu. Bývá např. zvykem uvádět každou přílohu na samostatnou stranu, text má 

být číslován již od druhé strany, Úvod i Soupis bibliografických citací měly být pojaty jako 

samostatné kapitoly a v tomto ohledu opatřeny číselným pořadím (Úvod jako 0) apod. 

 

5. Jazyková úroveň 

 Posuzovaná diplomová práce sice vykazuje odpovídající stylistikou a gramatickou 

úroveň, pro většinu textu je nicméně typický populárně naučný, dalo by se říci až 

beletristický, styl výkladu. Autorka povětšinou pracuje s obecnými formulacemi, které nejsou 

konkretizovány ani ničím podloženy. Práci by proto rozhodně prospělo určité myšlenkové i 

slovní „zhutnění“, jazyk by bylo vhodné zpřesnit a zformalizovat. Velmi řídké jsou chyby 

v diakritice nebo překlepy. 

 

6. Podněty k rozpravě 

 a) Jsou požadavky pro výkon profese konzultanta v personální agentuře někde 

standardizovány či kodifikovány? 

 b) Proč si autorka jako počátek generace Y zvolila rok 1974? 

 

7. Závěrečné hodnocení práce 

 Z celé práce je zřejmé, že autorka se v dané problematice solidně orientuje a celý text 

vykazuje odpovídající odbornou i stylistickou úroveň. Pozitivem textu je zřetelná osobní 

zaangažovanou autorky, negativem pak snížená míra komplexnosti a objektivity některý 

uvedených tezí. K práci jako celku nicméně nemám z formálního ani odborného pohledu 

žádné další připomínky. Domnívám se, že ji lze považovat za celkově vyhovující, a proto ji 

doporučuji k obhajobě. 

 

Návrh známky: dobře 

 

 

V Praze dne 12. září 2013 

 

 

 

                                                 PhDr. Michal Šerák, Ph.D. 


