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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Získávání zaměstnanců se zaměřením na online marketing 
Jméno autora: Nikola Hořejší 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: oddělení manažerských studií 
Vedoucí práce: Ing. Klára Šimonová 
Pracoviště vedoucího práce: MÚVS, oddělení manažerských studií 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání i cíl práce jsou pro absolventa oboru Personální management v průmyslových podnicích adekvátní. 

 

Splnění zadání splněno 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 

Cílem bakalářské práce byl návrh opatření resp. případný návrh řešení, tohoto cíle bylo dosaženo. Zadání je možno tedy 
považovat za splněné. Zda se počet uchazečů skutečně zvýší, to nebylo předmětem zkoumání. 
 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce vynikající 
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval a zda 
byl na konzultace dostatečně připraven. Posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce. 

Studentka byla od počátku spolupráce schopna vcelku samostatně pracovat, sama aktivně přicházela s návrhy na další 
postup prací, konzultace se týkaly spíše formálních záležitostí. 

 

Odborná úroveň B - velmi dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Autorka využívá znalosti získané studiem a z odborné literatury. Práce ukazuje, že autorka znalosti umí využít jako podklad 
pro realizaci šetření v praxi a že takto získaná data umí využít pro vyvození závěrů i pro návrh doporučení pro organizaci. 
Některé detaily či slovní obraty ale celkový dojem z odbornosti textu snižují (např. chybějící info „z toho“ v tab. 1). 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Po formální i jazykové stránce je text vyhovující. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte výběr 
pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně odlišeny od 
vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s citačními 
zvyklostmi a normami. 
Výběr informačních zdrojů je proveden kvalitně, k porušení citační etiky nedošlo, bibliografické citace jsou úplné. Velké 
množství internetových zdrojů je naprosto v souladu s tématem práce. 
 

Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
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Bakalářská práce zcela jistě může vedení organizace sloužit jako námět k zamyšlení nad postupy získávání zaměstnanců. 
Vzhledem k tomu, že organizace operuje v poněkud specifické oblasti a že potřebuje specifickou odbornou kvalifikaci 
zaměstnanců, měla by vzít v úvahu i odlišnosti v zaměření inzerce na různé věkové cílové skupiny a s tím spojené odlišnosti 
v komunikaci. Autorka přehledně sestavila zdroje, ze kterých se uchazeči hlásí, jejich úspěšnost, a tyto zdroje také jednotlivě 
prošla a navrhla upravit tak, aby jejich vyznění bylo v souladu právě s konkrétní cílovou věkovou skupinou uchazečů. Je 
možno předjímat, že práce bude pro organizaci přínosná právě v tomto pohledu autorky z generace Z. 

 
 
 

 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. 
 
Závěrečná práce byla zkontrolována na plagiátorství v databázi Theses.cz i na základě jiných zdrojů. 
 
Předkládaná práce je velmi kvalitním odborným textem a doporučení pro organizaci budou v praxi jistě přínosná.  
Otázky k obhajobě: 

1) Uvádíte, že dvě úspěšné metody získání zaměstnanců jsou doporučení a zprostředkování personální 
agenturou. Jaký je Váš názor na důvody? Myslíte, že to mohlo být způsobeno málo kvalitní online 
prezentací organizace, nebo spíše tím, že přijatí pracovníci nebyli cílovou skupinou online náborových 
aktivit? 

2) Zkoumaná společnost nemá velký problém s počtem reakcí uchazečů na inzeráty (v jakékoli podobě), 
spíše se zdá, že problémem jsou tvrdá kritéria výběru a že mnoho uchazečů sítem výběru neprojde. Co je 
podle Vašeho názoru tím zásadním důvodem, že uchazeči nenastoupí? Může v tom hrát roli i finanční 
ohodnocení práce? 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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