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Předložená diplomová práce má celkem 72 stran textu. Celá práce včetně 

příloh pak dohromady čítá 101 stran. Seznam zdrojů obsahuje klíčové zdroje k 

dané problematice a celkem jde o 62 zdrojů, jak v českém, tak i v anglickém 

jazyce. 

Téma práce je velmi důležité. Je známo, že uchazeči v oblasti IT mají 

jednak specifické povahové rysy a jednak jejich nábor a výběr probíhá jinými 

metodami, než u jiných uchazečů. Pro IT odborníky je zpravidla charakteristická 

introverze, vysoká inteligence, dobrá schopnost soustředění a další 

cha ra kteristi ky. 

V teoretické části práce jsou popsány všechny procesy související 

s náborem a výběrem uchazečů. 

Hlavní pozornost je věnována jednotlivým metodám výběru uchazečů. 

Autor popisuje definici požadavků, následný nábor, zdroje potenciálních uchazečů 

a dále samotný výběr. Podrobně popisuje různé metody, zejména pohovor, 

texty, AC a zkoumání referencí. Odborné užití těchto metod by mělo zvýšit 

efektivitu výběru budoucích pracovníků. Na závěr empirické části autor uvádí 

specifika výběru uchazečů v oblasti IT. V praktické části se autor věnuje 

zkoumání osobnostních charakteristik na základě administrace 

multidimenzionálního osobnostního Big Five dotazníku (NEo-FFI) a kresebného 

projektivního testu (Baum test). 

Jak i sám autor uvedl, lze doporučit, aby v dalších výzkumech byl použit 

početnější vzorek s menším věkovým rozpětím. Pro zvýšení homogenity vzorku 

lze také doporučit vyřazení uchazečů s jiným než vysokoškolským vzděláním, 

případně se zaměřit pouze na absolventy vybraných vysokých škol, event. pouze 

některých oborů. Dalším doporučením může být oddělení zkoumaných jedinců 

z hlediska pracovních pozic, které zastávají, neboť jak bylo uvedeno 

v předchozím textu, některé požadavky na osobnostní charakteristiky se mohou 

v závislosti na pracovních pozicích lišit, a mohou se tedy lišit také osobnostní 

profily zkoumaných osob. Z hlediska administrovaných metod je třeba 
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poznamenat, že metoda kresby stromu je použitelná pouze jako doplňková 

metoda a mužeme doporučit použití NEO-PI-R. Přílohy obsahují podrobné popisy 

IT pozic z Dictionary of Occupational Titles. 

Práci považuji za prukopnické zpracování daného tématu. Autor se této 

výzvy zmocnil s odvahou a odbornou erudicí. Na počátku práce jsme se 

domnívali, že by měla být hlouběji zpracována osobnostní (Big Five) 

charakteristika IT odborníku, ale vzhledem k tomu, že jde o práci z personální 

psychologie a nikoliv z psychologie osobnosti, považuji hloubku záběru za zcela 

postačující. Autor zcela výstižně vyjmenoval specifika práce s IT odborníky a 

nutno říci, že se jeho závěry vztahují nejenom na výběr, ale i na další oblasti 

práce s lidskými zdroji. 

Závěrem lze říci, že autor prokázal schopnost samostatné práce jak se 

zdroji, tak i s textem a velice dobře si poradil s praktickým projektem. Diplomand 

pracuje v této oblasti již delší dobu a v práci se projevila jeho hluboká empirická 

zkušenost s danou problematikou. 

Závěr: Doporučuji práci k obhajobě. 

V Praze dne 1.1.2008 

PhDr. Irena Wagnerová, Ph.D., MBA 
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