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Slovní hodnocení celkové úrovně a přínosu práce: 

Cílem předložené bakalářské práce je návrh doporučení v oblasti personálního marketingu ve 

firmě. Dílčími cíli byla analýza teoretických přístupů k personálnímu marketingu a jeho 

prolínání do firemní kultury, následně pak porovnání s praxí ve vybrané organizaci. 

Teoretická část je rozdělena do dvou stěžejních oblastí: marketingový mix v personalistice a firemní 

kultura. Teoretické části chybí těsnější provázání jednotlivých kapitol. Bohužel slabinou předložené 

práce je uvádění stran při citování zdrojů. V celé práci se objevují drobné gramatické chyby.   

 

V praktické části provedla autorka analýzu interních dokumentů, dále analýzu výzkumu 

provedeného externími společnostmi (GFK a Asociace studentů a Absolventů) a dále realizaci 

nestrukturovaných rozhovorů s vedoucí oddělení HR; stanovila dvě výzkumné otázky. Pro potvrzení 

výsledků výzkumu Asociace studentů a Absolventů provedla autorka online anketu, které se 

zúčastnilo 128 respondentů. Výsledná data ankety jsou interpretována a doplněna grafy. Zvolená 

metodologie bohužel není v práci dostatečně popsána, což považuji za slabinu praktické části. Pro 

zajištění lepší orientace bych doporučila lépe popsat jednotlivé kroky výzkumného procesu.  

Na základě zjištěných výsledků předkládá autorka vlastní doporučení a vyvozuje závěry. 

 

Cíl práce byl naplněn, proto ji doporučuji k ústní obhajobě před odbornou komisí. 
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Celkové hodnocení BP 
(HODNOCENÍ VYZNAČTE „X“ 

V PŘÍSLUŠNÉM POLÍČKU) 

A B C D E F 

výborně velmi dobře dobře uspokojivě dostatečně nedostatečně 

Jazyková úroveň (pravopis, 

stylistika, práce s odborným 

jazykem) 
 X     

Práce s odbornou literaturou a 

prameny (citace, parafráze, 

dodržení normy ČSN ISO 690, 

teoretické zázemí autora) 

  X    

Úroveň formálního zpracování 

(členění práce, průvodní a 

poznámkový aparát, přílohy, grafika 

atd.) 

  X    

Adekvátnost využitých metod práce   X    

Splnění cílů práce  X     
Vyváženost teoretické a praktické 

části, vzájemná návaznost 

jednotlivých kapitol a subkapitol 
 X     

Odborný přínos práce   X    

Využitelnost práce v praxi  X     

Prezentace závěrů  X     

Navrhovaná výsledná 

klasifikace BP 
  X    

 

Otázky a náměty k diskuzi při obhajobě: 

 

1. Na str. 37 doporučujete zvýšit a zlepšit vztahy se studenty a absolventy odborných škol. Jak konkrétně 

si zlepšování vztahů představujete?  

 

2. Na str. 38 poukazujete na skutečnost, že odborné stáže jsou pro studenty důležité, ale tím, že 

bývají neplacené, jsou pro studenty i často nedostupné. Skutečně přímo souvisí dostupnost 

s nezaplacením? Jaká jsou pozitiva odborných stáží (byť neplacených)?  
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