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Zaměření diplomové práce (DP) vyplývá z jejího názvu. V první kapitole, v úvodu, autorka objasňuje 

významnost tématu v poněkud širších souvislostech a zaměření teoretické části a cíle empirické části. 

Poznamenává, že po dohodě s organizací nebude uvedeno jméno bankovní společnosti, sama je však 

v textu zmiňuje. 

Teoretická část DP je strukturována do pěti kapitol. V  postupném sledu je prezentováno vymezení 

koncepce adaptace v různých kontextech, problematika adaptace v zaměstnání a adaptačních 

programů a téma adaptace v souvislosti s řízením lidských zdrojů a psychologickými přístupy. Některé 

pasáže zaměřené na adaptaci v různých souvislostech mohly být více zacílené na problematiku DP, 

např. 2.2 a 2.3, nebo dané kontexty mohly být pouze krátce zmíněny. Ve třetí kapitole autorka 

poukazuje na různorodost přístupů k adaptaci v zaměstnání v české i zahraniční odborné literatuře. 

Čtvrtá kapitola poskytuje výčet metod používaných v  adaptačních programech a jejich stručný popis, 

zahrnuje i problematiku psychologické smlouvy v rámci adaptačních procesů. V páté kapitole autorka 

stručně prezentuje nejednotnost terminologie v  oblasti řízení lidských zdrojů prostřednictvím 

jednotlivých vybraných definic, uvádí psychologické aspekty řízení lidských zdrojů, včetně aktuálních 

témat řízení lidských zdrojů (uvedená témata však více prezentují výběr aktuálních témat psychologie 

práce a organizace). Vzhledem k zaměření DP větší pozornost mohla být věnována adaptaci 

z hlediska personálních činností a v kontextu personálních činností, název podkapitoly 5.4 mohl být 

adekvátnější vzhledem k její obsahové náplni. Je otázkou, zda by bylo vhodnější zařazení páté 

kapitoly na místo kapitoly třetí. 

Empirická část se skládá ze sedmi kapitol. Postupně je uveden výběr základních informací o organizaci 

představujících kontext výzkumu (O jaký druh organizační struktury se jedná?), cíle výzkumu, včetně 

etických i všeobecných metodologických souvislostí, a popis aplikovaných metod. Je vhodné 

poznamenat, že neutrální možnost hodnocení u Likertovy škály neodpovídá  variantě nevím/nejsem si 

jistý, i když je to někdy tak uváděno i v literatuře.  Následuje popis dvou souborů respondentů, oba 

byly vybrány organizací. Jeden byl sestaven z úspěšných poradců (N=113, 27,4 % návratnost při 

elektronické distribuci dotazníků), v druhém byli zastoupeni manažeři poboček. Osloveno bylo 34 

manažerů, polostrukturovaných rozhovorů se zúčastnili 4 manažeři (údaj o druhém souboru mohl být 

uveden na s. 73 a ne až na s. 75., text by byl tak srozumitelnější).  Desátá kapitola obsahuje podrobný 

popis pracovní pozice bankovního poradce (10.1), analýzu organizační kultury (10.2) a popis 

stávajícího adaptačního programu (10.3), uvedené podkapitoly vycházejí ze sekundárních údajů 

organizace. Podkapitoly 10. 4 a 10.5 obsahují výsledky analýzy primárních dat, dotazníkového 

průzkumu a polostrukturovaných rozhovorů. V  11. kapitole autorka navrhuje optimalizaci 

adaptačního programu, návrhy se vztahují ke zjištěným problematickým aspektům, pozornost 

zaměřuje na mentoring a pracovní prostředí. Závěrečná kapitola obsahuje shrnutí především 

výsledků empirické části a krátkou diskusi. 

V DP se vyskytují některé formální nedostatky, např. v seznamu literatury jsou opomenuty publikace, 

na které autorka odkazuje v textu (např. Paulík, 2010 nebo Bedrnová, 2009), ne vždy jsou dodrženy 

normy odkazů, slovo standardní nebo standardně je opakovaně psáno chybně. V podkapitole 5.3 by 

bylo vhodné využít i odborných informačních zdrojů.  



Celkově lze konstatovat, že diplomová práce odpovídá požadavkům kladeným na DP, z  hlediska 

obsahového i formálního. Byly uvedeny některé připomínky, které mohou být předmětem diskuse 

v rámci obhajoby. 

Doporučuji, aby předložená diplomová práce byla předložena k  obhajobě. 

Navrhuji hodnocení velmi dobře. 

 

 

 

V Praze, 7. 5. 2014                                                                                            doc. PhDr. Iva Kirovová,  Ph.D.  


