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Teoretická část diplomové práce je zaměřena na problematiku získávání uchazečů, jejich 

nábor a výběr. Základem pro stanovení požadavků kladených na uchazeče je analýza 

pracovního místa. V tomto postupu vychází autor spíše z odborné literatury personalistické 

než z pracovně psychologického přístupu. Opomíjena je ternlinologie psychologie práce a 

organizace, např. pojmy psychická a pracovní způsobilost, profesiografie aj. 

V části mapující možnosti využití různých metod je třeba ocenit že diplomand přikládá 

oprávněně značnou váhu analýze životopisných dat. 

Pojem "odborníci v oblasti informačních technologií" by měl být upřesněn, protože 

zahrnuje řadu profesí. Je pak otázkou, zda představuje trs profesí se stejnými či podobnými 

charakteristikami a nároky nebo zda je třeba uvažovat jejich rozmanitost. 

Pozitivně hodnotím využití klasifikace pracovních míst podle Dictionary of Occupational 

Tit1es. 

Jaký byl výzkumný projekt diplomanda? Jestliže šlo o charakteristiky skupiny uchazečů 

pak je třeba tato data vztáhnout ke kritériím (např. úspěch v profesi). Klasické diagnostické 

postupy však směřují k diferenciaci uchazečů. 

Ad. str.2., poslední odstavec. Výběr pracovníků není v popředí inženýrsko

psychologických a ergonomických přístupů. 

Ad str. 28. U testů schopností je třeba rozlišovat testy obecných a speciálních schopností. 



Jak byla využita zjištěná data z dotazníku NEO-FFI i z kresby stromu? Např. názor na 

str.67 "při individuální analýze by byla hodnotným zdrojem informací" nebyl doložen. 

Lze interpretovat kresby podle příručky? Například: nedokončenost větví může svědčit pro 

duševní chorobu či snížený intelekt? Uvažte časové limity a charakteristiku zkoumané 

skupiny osob. 

V teoretické části diplomand prokázal znalosti o náborových i výběrových postupech 

užívaných v podnicích i personálních společnostech či agenturách. Posoudil i výhody či 

nevýhody různých způsobů získávání uchazečů o zaměstnánÍ. Podal i přehled o hlavních 

metodách výběru. 

Je třeba, aby se při obhajobě diplomové práce vyjádřil k uvedeným připomínkám 

k části výzkumné. 
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