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1. Obsah a struktura práce 
Michaela Švandová se ve své bakalářské práci zaměřila na videodotazník jako 
metodu předvýběru uchazečů o zaměstnání. Téma práce je oborově relevantní, je 
aktuální a dosud nedostatečně zpracované.  
 
Jako cíl své práce si autorka určila „… představit videodotazník jako metodu 
předvýběru uchazečů o zaměstnání a analyzovat jej z hlediska jeho dílčích funkcí, 
projevů a následků využívání pro personalisty, společnosti i kandidáty.“ (s. 7). Dále 
autorka uvádí „Mým záměrem je shrnout dosavadní informace o videodotazníku a 
následně zjistit názory a zkušenosti personalistů, které se týkají využívání 
videodotazníku… Cílem je zjistit, z jakého důvodu zařadili metodu videodotazníku do 
předvýběru uchazečů, jakým způsobem jej využívají a jaký má videodotazník vliv na 
práci personalistů.“ (s. 7)  
 
Práci autorka rozčlenila celkem do čtyř hlavních tematických kapitol. První kapitola 
představuje předvýběr uchazečů o zaměstnání, v dílčích podkapitolách využívané 
metody předvýběru. Ve druhé kapitole se autorka v kontextu tématu své práce 
věnovala elektronickému řízení lidských zdrojů. Ve třetí kapitole je obsažena analýza 
videodotazníku jako metody předvýběru uchazečů o zaměstnání. Čtvrtá kapitola 
obsahuje empirické šetření „Využívání videodotazníku v předvýběru uchazečů o 
zaměstnání personalisty České republiky“. Navazující kapitola je věnována diskuzi. 
Přílohou práce je osnova polostrukturovaného rozhovoru k šetření, které autorka 
realizovala. Struktura práce je optimální, je logická.  
 
2. Odborná úroveň 
V odborných zdrojích dané problematice dosud výraznější pozornost věnována 
nebyla, i když je videodotazník využíván a lze předpokládat, že bude v budoucnu 
využíván ve větší míře. Třetí kapitola poskytuje z hlediska různých aspektů a faktorů 
analýzu videodotazníku jako metody předvýběru uchazečů o zaměstnání. Autorce se 
podařilo postihnout důležité kontexty. Obsahem čtvrté kapitoly práce jsou výsledky 
realizovaného kvalitativního šetření, které doplňují rozpracování problematiky. 
Autorka si je vědoma neobjektivity poznatků, které šetřením získala, 
nezobecnitelnosti svého šetření, poukazuje na budoucí potřebu šetření zaměřeného 
na uchazeče o zaměstnání. Diskuze postrádá zřejmé propojení s teoretickými 
východisky práce. Celkově hodnotím rozpracování tématu jako přínosné. 
 
3. Práce s literaturou 
Zdroje, které autorka v práci využila, jsou tematicky relevantní, v textu pracovala 
s literaturou korektně. Za odkazem k přímé citaci již nemá být tečka (s. 9, 10, 18). 
V Soupisu bibliografických citací lze nalézt chyby, například autorka nejednotně 
uvádí u knižních pramenů informaci k vydání publikace, otázkou jsou internetové 
odkazy bez uvedení autora či názvu ad. (viz rovněž bod 4.). 



4. Grafické zpracování 
Práce má celkově dobrou úpravu, tabulky a graf jsou vhodně začleněny, ale lze 
v textu nalézt některé korekturní chyby. Na titulní straně práce (s. 1) je 
neaktualizovaný název univerzity. Strukturované texty je třeba ukončit tečkou jako 
větu (s. 10, 35). V Soupisu bibliografických citací se odlišují barvou písma (šedou) 
zdroje na s. 57, 61, 62, 63, na s. 61 chybí mezera mezi zdroji. 
 
5. Jazyková úroveň 
Jazyková úroveň práce je celkově dobrá, text je napsán čtivým jazykem. Formulace 
„… personalisty České republiky“ v názvu empirického šetření není optimální. V textu 
lze nalézt korekturní chyby, například již v Úvodu práce (s. 7) čárku namísto tečky za 
větou, rovněž chybu ve formulaci k cíli práce („… v rámci jejich současné pracovní 
pozici.“), dále chybějící tečku za větou (s. 17). 
 
6. Podněty k rozpravě 
Mohla by autorka obecně charakterizovat funkce, projevy a následky ve vztahu k 
využívání videodotazníku (viz cíl práce, s. 7)? 

 
7. Závěrečné hodnocení práce 
Předloženou bakalářskou práci Michaely Švandové doporučuji k přijetí k obhajobě 
s návrhem klasifikace velmi dobře.  
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