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POSUDEK VEDOUCÍHO 

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Inovace externího personálního marketingu se zaměřením na České 
vysoké učení technické v Praze ve ŠKODA AUTO a.s. 

Jméno autora: Bc. Klára Majerová 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: Oddělení manažerských studií 
Vedoucí práce: Prof. Ing. Zuzana Dvořáková, CSc. 
Pracoviště vedoucího práce: Oddělení celoživotního vzdělávání 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Problematika HR marketingu je okrajově zpracována v učebnicích a současný stav poznání je možné získat z primárních 
zdrojů, příp. z omezeného úhlu pohledu v článcích. 

 

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. 

Diplomová práce je zpracována na základě spolupráce MÚVS se ŠKODA AUTO, a.s. s MÚVS ČVUT v Praze a v kontextu 
současné reality na trhu práce s absolventy technických oborů, jaké poptává automobilový průmysl. 

 

 

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. 
Diplomantka začala v souvislosti s řešením tématu diplomové práce pracovat ve ŠKODA AUTO, a.s., oddělení spolupráce 
s vysokými školami. Tento pracovní vztah se stává přínosem pro obě strany – diplomantka porozuměla do hloubky 
potřebám zaměstnavatele ze segmentu automotive při nastavení jeho strategie a politik v oblasti získávání VŠ studentů 
technických oborů, pro zadavatele tématu diplomové práce je tato forma spolupráce efektivní, protože propojuje studium 
s praxí. Diplomantka prokázala samostatnost a iniciativu při hledání způsobů řešení v otázce použití účinnějších nástrojů 
získávání vysokoškolských absolventů ČVUT v Praze. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 

dat získaných z praxe. 
Diplomová práce je zpracována na vysoké odborné úrovni. Autorka vychází ze současných poznatků a aplikuje je na realitu 
v HR marketingu konkrétní společnosti.  Přínosem práce je, že dosud nebyla k dispozici analýza postojů a názorů studentů 
vybraných fakult ČVUT na zaměstnání ve ŠKODA AUTO, a.s. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Diplomová práce je zpracována z formálního hlediska plně v souladu s požadavky, jaké jsou  kladeny na závěrečné 
kvalifikační práce, a to jak po jazykové, tak redakční stránce. 

 

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 
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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. 
Teoretická část diplomové práce je zpracována na základě kritického rozboru současného stavu poznání, jaké máme 
k dispozici v českých pramenech, příp. i v zahraničních zdrojích. Citace pramenů je podle stanovených pravidel a v textu je 
jasné, kde jsou převzaté myšlenky/poznání a v jakým částech se jedná o autorčinu invenci. 

 

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. 
Sběr a analýza údajů o názorech studentů vybraných fakult ČVUT je originální. Hodnocení účinnosti nástrojů externího HR 
marketingu ŠKODA AUTO, a.s. může být užitečná pro daného zaměstnavatele při nastavení své budoucí politiky získávání 
VŠ studentů. 

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  

Diplomová práce je komplexním zpracováním problematiky externího HR marketingu cíleného na VŠ studenty 
technických oborů. 

 

Doporučuji, aby diplomantka v průběhu obhajoby posoudila, jak mentalita/postoje k zaměstnání českých 
studentů technických oborů ovlivňuje strategie a nástroje získávaní VŠ vzdělaných pracovníků pro pozice 
ve ŠKODA AUTO, a.s. 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 

 
 
 
 
 
Datum: 3.9.2018     Podpis: prof. Ing. Zuzana Dvořáková, CSc. 


