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Obsah a struktura práce a její odborná úroveň 

Téma etických aspektů využívání sociálních sítí v procesu získávání a výběru pracovníků je bezesporu 
tématem velmi aktuálním, pro zpracování v magisterské diplomové práci jej považuji s ohledem na 
odborné zaměření katedry za vhodné. 

Cílem práce je „analyzovat využití sociálních sítí v procesu získávání a výběru pracovníků se zaměřením 
na etické hledisko a možná rizika s nimi spojená“ (str. 7). Cíl je stanoven jasně a autorka jej dle mého 
názoru v práci naplnila. 

Text práce je rozdělen do sedmi základních kapitol (plus Úvod, Soupis bibliografických citací, Přílohy), 
které tvoří dvě pomyslné části. V první, teoretické části, kterou tvoří kapitoly 1–3, se autorka věnuje 
terminologickému a teoretickému ukotvení problematiky sociálních sítí, a to především se zaměřením 
na možnosti jejich využití v procesech získávání a výběru pracovníků. Těžiště tvoří kapitola třetí, v níž se 
autorka věnuje etickým aspektům využívání sociálních sítí v personálním řízení. Tuto kapitolu považuji za 
stěžejní a za velmi dobrý přechod mezi teoretickou a empirickou částí práce, v níž autorka popisuje 
metodologii svého výzkumného (kvalitativního) šetření, jehož cílem bylo porozumění tomu, jaký je 
pohled personalistů (jednak personalistů pracujících v organizacích a jednak pracovníků poradenských a 
zprostředkovatelských společností, u nichž autorka předpokládala poněkud odlišný pohled) na využívání 
sociálních sítí v procesu získávání a výběru zaměstnanců, jaké je jejich chování na těchto sítích a jaké je 
jejich vnímání etických limitů takového využívání. Výsledky svého šetření uvádí v kapitole páté a shrnuje 
v kapitole šesté a v závěru práce. 

Odborná úroveň práce je odpovídající úrovni magisterských diplomových prací. Cíl práce je stanoven 
adekvátně a autorka jej v práci naplnila, členění práce považuji za logické a srozumitelné, jednotlivé 
kapitoly a subkapitoly jsou řazeny logicky, přílohy se váží k práci a jsou funkční vzhledem k tématu a cíli 
práce. 
 
Práce s literaturou 

Autorka v práci odkazuje v souladu s platnou normou na standardní množství relevantní odborné 
literatury, a to včetně literatury zahraniční. Citáty, parafráze a formy jejich odkazování odpovídají 
zásadám etiky vědecké práce. Podoba bibliografických citací reflektuje platné bibliografické normy, resp. 
normu doporučovanou katedrou.  

 
Grafické zpracování 

Po grafické stránce je práce na standardní úrovni. Grafická podoba textu a úprava stránek a nadpisů je 
kvalitní. 

 
Jazyková úroveň 
Po jazykové stránce hodnotím práci jako zdařilou. Autorka se vyjadřuje se srozumitelně, pracuje 
s odpovídajícími jazykovými prostředky (zná vhodné odborné termíny a pojmy, neužívá jazykových 
balastů a klišé), zvládá spisovný jazyk a pravidla gramatiky. Korektura textu (chybějící slova, překlepy, 
jména citovaných autorů apod.) byla provedena kvalitně. 

 

 

 

 



 

Podněty k rozpravě 

Autorka u obhajoby práce objasní: 

 Jak je možné nebo by bylo možné využít výsledky její práce. 

 

Celkové hodnocení práce 

Práci celkově hodnotím jako zdařilou. Toto velmi citlivé téma pojala autorka komplexně a jak v části 
teoretické, tak empirické, tedy z hlediska odborného i metodologického, dokázala, že je schopna vytvořit 
kvalitní diplomovou práci. Jako vedoucí práce pozitivně hodnotím také to, že práci průběžně a včas 
konzultovala. 

 

 
Práci doporučuji k obhajobě s hodnocením známkou výborně.  
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