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1. Obsah a struktura práce 

Práce se věnuje využití internetových sociálních sítí v personálním řízení, zejména 
z etického hlediska. Představuje nejrozšířenější internetové sociální sítě a jejich přínosy a limity 
využití v personálním řízení. Téma práce je vysoce aktuální, naprosto odpovídá zaměření katedry 
a reaguje na soudobou personalistickou problematiku. Práce je logicky a přehledně 
strukturována, rozsahem i obsahem odpovídá požadavkům na diplomovou práci. Aby více 
odpovídala strukturálním formálním požadavkům, mohla by se dělit na teoretickou a empirickou 
část. V empirické části potom se samostatnou kapitolou o aspektech metodologie šetření – 
z mého pohledu je však stávající dělení dostačující a srozumitelné. Výstupem práce je obsažný 
pohled na postoje personalistů k využívání internetových sociálních sítí v praxi v ČR, rámovaný 
celosvětovým kontextem, včetně výhledu do budoucna.  

2. Odborná úroveň 

V teoretické části práce poskytuje autorka systematický přehled o sociálních sítích na 
internetu a jejich využití v personalistické praxi, zároveň ale postupuje systematicky a rámuje téma 
stručně dalšími informacemi, které s ním souvisí (pasáže o sociálních sítích a výběru obecně). V práci 
by se mohlo objevit více kapitol zaměřených obecně na etiku a pasáž hodnotící validitu např. u užití 
sociálních sítí jako metody výběru, (osobně mi ale zas moc nechybí) – i takto si práce udržuje dobrou 
odbornou úroveň a zároveň sevřenou formu. V empirické části potom mapuje postoje respondentů 
k tématu a etická rizika spojená s jejich užitím – oceňuji jak metodologickou podobu, tak velikost 
zkoumaného vzorku u kvalitativní studie.  Celkově hodnotím práci jako velmi dobrou, čtenář práce 
má pocit, že je do tématu přehledně uveden a že se v něm v základní úrovni orientuje. V tom také 

spatřuji hlavní přínos práce. Dá se tedy říci, že autorka cíle své práce (analyzovat využití sociálních 
sítí v procesu získávání a výběru pracovníků se zaměřením na etické hledisko a možná rizika s 
nimi spojená), rozhodně naplnila. 

3. Práce s literaturou 

Práce s literaturou a jejími citacemi odpovídá akademické normě, autorka odkazuje na 
standardní množství relevantní odborné literatury, v českém i anglickém jazyce. Sympatické je využití 
soudobých diplomových prací zabývajících se podobnou problematikou – vzhledem k tématu se mi to 
jeví jako adekvátní způsob práce s informacemi. Oceňuji i práci s legislativními prameny, které téma 
rámuje z dalšího pohledu a dává mu jistý přesah do další oblasti sociální reality. Po formální stránce 
citace literatury i soupis pramenů odpovídají formálním požadavkům na diplomovou práci. 

4. Grafické zpracování 

Grafickou podobu práce vnímám jako standardní, spíše konzervativnější – je škoda, že 
autorka některé pasáže nedoplnila grafickými výstupy ve formě tabulek či grafů. Několikrát se v textu 
setkáme např. s procentuálním vyjádřením, které by grafika zpřehlednila.  

  



 

5. Jazyková úroveň 

 Z jazykového hlediska je práce velmi zdařilá – autorka užívá bohatý, ale odborný jazyk s velmi 

dobrou slovní zásobou. Nezaznamenal jsem ani překlepy a gramatické chyby, užití jazykových 

prostředků převyšuje běžnou úroveň diplomové práce. 

  

6. Podněty k rozpravě 

Jaké využití sociálních sítí byste personalistovi doporučila/nedoporučila – kde je podle Vás 
etická hranice – a liší se nějak od hranic, které jste zjistila od respondentů?  

 Jakým způsobem spolu podle Vašeho názoru souvisí role v soukromém a pracovním životě? 
Vede sběr informací např. na síti Facebook za účelem výběru zaměstnance ke sběru relevantních dat?   

7. Závěrečné hodnocení práce 

Práce nabízí aktuální, diskutované a v ČR dosud málo vědecky zpracovávané téma, které 
pojímá podle mého názoru zdařilou formou jak po stránce teoretické, tak po stránce metodologické a 
výzkumné. Její přínos spatřuji i v legislativním a faktografickém přesahu problematiky. V práci by byly 
jistě možné některé formální úpravy či rozšíření – zahrnutí dalších témat úzce souvisejících 
s problematikou, v této podobě si ale udržuje dynamiku a sevřenou formu výpovědi o tématu. Práci 
k obhajobě doporučuji, hodnotím stupněm výborně.    
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