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POSUDEK VEDOUCÍHO  
ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Název práce:  Personální marketingový mix 
Jméno autora: Ida Veitová 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: Oddělení pedagogických a psychologických studií 
Vedoucí práce: Ing. Pavel Andres, Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: Oddělení pedagogických a psychologických studií 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Analýza pracovních míst a spokojenosti zaměstnanců patří mezi náročnější zadání. 

 
Splnění zadání splněno s menšími výhradami 
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. 
Empirická část využívá výzkumného nástroje pro kvantitativní sběr dat, dotazníku. Položky dotazníku však vesměs operují 
na úrovni popisu současného stavu (deskripce), bez hledání příčin. 

 
Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 
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. 
Termíny byly vzorně dodržovány, studentka byla aktivní. 

 
Odborná úroveň C - dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
V teoretické části závěrečné práce diplomantka uvedla výchozí předpoklady, vymezila přístup k personálnímu marketingu, 
vč. analogie ke klasickému pojetí marketingu, což lze hodnotit velmi pozitivně. 
V rámci metodologické části však není návrh jednotlivých položek zdůvodněn ve vztahu k cíli tohoto průzkumu, resp. 
hypotézám, se kterými by měla diplomantka pracovat. Některé položky dotazníku jsou pouze dichotomické, chybí 
analytický přístup k tématu a hledání kauzality mezi vybranými částmi spokojenosti zaměstnanců. 
Navržená opatření by bylo vhodné blíže specifikovat, neuvádět pouze obecná fakta. 

 
Formální a jazyková úroveň, rozsah práce C - dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Vyskytují se chybně zalomené odstavce, typografické chyby (jednoslabičné předložky na konci řádku), občasné stylistické 
nepřesnosti či chybné skloňování. 

 
Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi dobře 
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. 
Citační etika byla dodržena, výběr zdrojů odpovídá tématu a cílům práce. Doporučil bych však rozšířit rozsah odborných 
pramenů. 
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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. 
Vložte komentář (nepovinné hodnocení). 

 
 
 
III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 
 
 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C - dobře. 
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