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Posouzení diplomové práce Bc. Kateřiny Linhartové na téma „Adaptace nového 

zaměstnance v bankovní společnosti“ 

 

 Diplomová práce je věnována tradičnímu, ale stále aktuálnímu tématu vztahujícímu se 
k zařazování nových zaměstnanců do organizace. Cílem práce je zjistit, do jaké míry  aktuální 
adaptační program dané organizace vyhovuje procesu integrace nově přijatých pracovníků, 

případně ve kterých aspektech je jej možné zlepšit a tím i zefektivnit. Práce se člení na část 
teoretickou a empirickou. 

 
 Teoretická část diplomové práce vytváří poznatkové zázemí a představuje pět kapitol, 
které ve zvolené návaznosti  obsahují potřebné relevantní informace, vztahující se k tématu 

práce. Soubor obecnějších poznatků, souvisejících s problematikou adaptace člověka, je dále 
specifikován na otázky pracovní adaptace, na proces adaptování prostřednictvím adaptačního 

programu a na metody či postupy, které jsou v rámci adaptačních programů využívány 
v organizacích.  Proces adaptování nových zaměstnanců je pak integrován do systému řízení 
lidských zdrojů se zřetelem na.kontexty relevantní k tématu  práce. 

 
 Řazení jednotlivých kapitol má  potřebnou tematickou gradaci, završenou včleněním 

řešené problematiky do celého systému řízení lidských zdrojů v organizacích. Autorka 
prokazuje dobrou orientaci v mnoha aspektech, vztahujících se k začleňování nových 
zaměstnanců do systému práce a vztahů na pracovišti. Pozitivně hodnotím využívání 

zahraničních odborných pramenů, zejména pak aktuálních časopiseckých sdělení. 
 K této části diplomové práce mám následující poznámky a připomínky: 

1. Třetí kapitole by prospělo.podrobnější rozpracování faktorů, které se podílí na 
ne/úspěšnosti procesu adaptace vzhledem k diferenciaci a členění specifik adaptace, 
jak je autorka uvádí. 

2. Jsou nepřesnosti v uvádění roku vydání u některých autorů, jak jsou citovány v textu a 
poté v použité literatuře (Bedrnová, Poulík). Dále jsou nepřesně a mylně citovány 

práce Štikara a kol., jak jsou uvedeny v použité literatuře. 
 

 Empirická část diplomové práce obsahuje výzkumný projekt, jeho zaměření a cíle, 

postup.sběru dat, jejich zpracování a vyhodnocení.  Zvolenou metodologii výzkumu a 
aplikované metody považuji za přiměřené cílům výzkumu. Statistické zpracování dat je 

potřebně doloženo a v textu práce vhodně skloubeno se zjištěními kvalitativní povahy. 
V diskusi jsou zasvěceně pojednávány možnosti zlepšení stávajícího adaptačního programu 
pro zvolenou pracovní pozici. V příloze k práci se nacházejí všechny potřebné podklady, 

související s provedeným výzkumem. 
 

 Postup a metody řešení považuji za adekvátní, způsob prezentace dat jako přiměřenou 
a jejich interpretace a komentáře jsou věcné a zasvěcené. Autorka vychází ze solidní analýzy 
zvolené pracovní pozice a organizační kultury. Zpracování a vyhodnocení výzkumu prospělo, 

že autorka dobře zná organizaci a  dobře se orientuje v jejím chodu. Dosažená zjištění mohou 
být užitečná pro úpravu stávajícího adaptačního programu pro vybranou pracovní pozici 

(paradoxně v jednom případě návratem k předchozí a poté opuštěné praxi). 
 
 K empirické části práce nemám připomínky. Následující poznámka se týká diplomové 

práce jako celku. Je škoda, že závěrečné úpravě textu nebyla věnována větší pozornost. 
V textu se totiž vyskytuje řada překlepů vzniklých v průběhu jeho zpracování, a to v   míře, 

kterou nelze přehlédnout.. 
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 Závěrem – autorka prokázala schopnost samostatného zpracování daného tématu 

diplomové práce v části teoretické i empirické. Projevila dobrou znalost zvolené tematiky a 
solidní náhled na její praktickou, aplikační  stránku. Práce je napsaná kultivovaným 

odborným jazykem. Uvedené poznámky a připomínky nejsou zásadního charakteru. 
Doporučuji proto, aby se posuzovaná diplomová práce stala předmětem obhajoby. 
 

Navržená známka: velmi dobře 
 

 
V Praze dne 10.5.2014                                                             Doc. PhDr. Milan Rymeš, CSc. 
.   

   


