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1. Obsah a struktura práce 

 Posuzovaná bakalářská práce má rozsah 56 stran výkladového textu a je rozdělena do 

sedmi samostatných kapitol, včetně Úvodu a Závěru. Obsahuje jednu přílohu, kterou tvoří její 

polostrukturovaný rozhovor čítající 35 otázek. Výběr tématu hodnotím velmi pozitivně, jedná 

se o jednu z inovativních metod předvýběru uchazečů o zaměstnání, zcela odpovídající 

odborné profilaci katedry.  

 Text je zpracován komplexně a jednotlivá témata na sebe plynule a logicky navazují. 

První tři kapitoly jsou zaměřeny teoreticky. Jejich cílem je postupně charakterizovat proces 

předvýběru uchazečů o zaměstnání, jejichž alternativou se videodotazník může stát, protože 

není snadné posoudit zájemce o práci jen na základě životopisu či obdobných prověřovaných 

dokumentů. Dále trendy v oblasti elektronizace personálních činností, které HR směřují od 

administrativní podpory ke strategičtějším činnostem. Ve třetí kapitole je vymezen a 

analyzován samotný videodotazník, včetně důvodů k jeho implementaci a úvahám nad jeho 

výhodami a nevýhodami, riziky z pohledu bezpečnosti a ochrany dat, kvality získaných 

podkladů o uchazeči a také zajímavě z pohledu uchazečů a jejich reakcí na tuto metodu 

předvýběru. Videodotazník totiž o kandidátech vypoví mnohem více a zvyšuje možnost 

pozvání na výběrové řízení a organizacím umožňuje poznat více kandidátů. 

 Jako klíčové hodnotím čtvrtou a pátou kapitolu, ve kterých nejprve autorka 

představuje své empirické šetření zaměřené na aplikaci videodotazníku v předvýběru 

uchazečů o zaměstnání předem vybranými českými personalisty (metodou záměrného 

výběru). Pokračuje zde v podobné struktuře subkapitol jako v kapitole třetí, ale mnohem 

konkrétněji a obohacuje text o cenné informace a zkušenosti, mj. skrze transkripci 

uskutečněných rozhovorů s pěticí respondentů.  V Diskuzi komentuje to, že výsledky jejího 

šetření vzhledem k malému počtu respondentů nejsou zobecnitelné, přestože vyjadřují jejich 

postoje a zkušenosti, ale chápe je jako inspiraci pro možný další (kvantitativní) výzkum. 

Kriticky se vyjadřuje ke zjištění, že žádný z respondentů nenahrál uvítací video, i když tuto 

aktivitu po uchazečích o zaměstnání požadují. 

 V závěrečné kapitole je standardně proveden souhrn deklarovaných cílů práce a skrze 

výstupy z uskutečněného kvalitativního šetření autorka podněcuje k dalším výzkumům této 

inovativní metody náboru. 

 

2. Odborná úroveň   

 

 Téma předložené bakalářské práce je velmi aktuální, souvisí s nástupem nových 

technologických inovací do personální práce. Pracovní pohovor je jednou z prvních 

interpersonálních interakcí, do kterých se po nástupu do praxe personalista-recruiter dostane. 

A právě videodotazník reprezentuje novou součást procesu náboru. Jedná se o metodu, při 

které je uchazeči zobrazována otázka a jeho odpověď a reakce jsou zaznamenávány pomocí 

webkamery a mikrofonu. Autorka správně tuto metodu představuje jako vhodný způsob 

preselekce z velkého počtu uchazečů, což pro personalisty znamená časovou úsporu.  

 Své plánované cíle v úvodu práce formuluje srozumitelně a adekvátně jich také 

dosahuje s ohledem na požadovaný rozsah práce a existenci jen malého počtu odborných 

příspěvků, které by se problematikou videodotazníků výlučně zabývaly. Přínosem práce je 



získání cenných informací a pohledů od vybraných pěti českých personalistů, jejichž malý 

počet je zároveň hlavním nedostatkem provedeného empirického šetření (tuto skutečnost na s. 

34 vysvětluje). 

 

3. Práce s literaturou 

 Soupis bibliografických citací obsahuje necelých šedesát pramenů, z nichž větší 

polovinu tvoří anglické zdroje. Vzhledem k aktuálnosti tématu neexistuje dostatek studií 

v akademické sféře či odborných příspěvků, proto autorka volila zejména elektronické zdroje, 

které k dispozici jsou, a to z oblasti psychologie či tzv. e-HR. Bohužel se jí nepodařilo 

dodržet požadovanou bibliografickou normu. U mnoha zdrojů chybí autor či název odborného 

článku, datum citace (tj. vid.), u knižních zdrojů nejednotně uvádí informaci, o kolikáté 

vydání publikace se jedná (tj. mělo by být u všech děl či nikde) a v neposlední řadě tečka na 

konci každého zdroje. 

 Schopnost autorky zacházet s literaturou v textu považuji za odpovídající stanoveným 

požadavkům. 

    

4. Grafické zpracování 

 Z hlediska grafického zpracování je práce vypracována zodpovědně, úprava stránek a 

nadpisů je kvalitní a přehledná. Autorka vhodně zařazuje tabulky, které logicky zapadají do 

diskutované problematiky a také transkripce rozhovorů ve čtvrté kapitole. 

 

5. Jazyková úroveň 

 Posuzovaná bakalářská práce vykazuje odpovídající stylistikou úroveň a po jazykové 

stránce k ní mám jen několik připomínek. Na s. 7 je místo tečky za větou čárka (..a tzv. e HR, 

Z důvodu…), na s. 17 v posledním řádku chybí tečka za větou, na s. 11 a  s. 34 autorka uvádí 

formulace „…můžeme říci“, či „…které potřebujeme získat“ bez bližší specifikace „kdo“, 

doporučovala bych tedy raději použít formát 1. os. j. č. či pasivum. Nestandardní jsou také 

tečky v jedné větě za citací i zdrojem „…“ (..). na s. 9, 10 a 18.  

 

6. Podněty k rozpravě 

a) Která konkrétní zjištění a nejlepší praktiky o této metodě byste na základě Vašeho 

vhledu do problematiky doporučila současným organizacím, resp. personalistům? 

b) V souvislosti s tímto tématem ve Vaší práci, zejména v kapitole tři, neuvádíte 

informace o aktuální problematice sociální zodpovědnosti organizací (CSR) 

s přesahem na oblast značky zaměstnavatele (Employer Branding). Proč? 

 

7. Závěrečné hodnocení práce 

 Posuzovanou práci celkově hodnotím jako zdařilou. Autorce se podařilo na základě 

reflexe dostupné odborné literatury, článků a rozhovorů s vybranými českými personalisty 

téma videodotazníku, inovativní metody předvýběru pracovníků, adekvátně zpracovat.  Práci 

doporučuji k obhajobě. 

 

 

Návrh známky: velmi dobře 

 

 

V Praze dne 10. června 2017                                          

 

PhDr. Olga Běhounková, Ph.D. 

 

 


