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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: Klára Majerová 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: Oddělení manažerských studií 
Oponent práce: Ing. Mgr. Adéla Opekarová 
Pracoviště oponenta práce: ŠKODA AUTO a.s. 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání práce znělo analyzovat externí personální marketing společnosti ŠKODA AUTO se zaměření na studenty ČVUT 
v Praze. 

 

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. 

Předložená diplomová práce splňuje stanovené zadání. Autorka splnila cíl práce, některé navržené inovace jsou však 
povrchní – chybí konkrétnější příklady. 

 

Zvolený postup řešení správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

Autorka zvolila vhodnou metodologii – dotazníkové šetření a hloubkové rozhovory s vybranými zástupci cílové skupiny. 

 

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 využila pro zpracování práce jak znalosti získané studiem, tak znalosti nabyté během své více než půlroční stáže 
v oddělení HR Marketingu ve ŠKODA AUTO. Zároveň kladně hodnotím výběr odborné literatury, včetně cizojazyčných 
zdrojů. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce splňuje všechna formální kritéria kladená na tento typ práce. 

 

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. 
Autorka se opírá o relevantní literaturu, včetně zahraničních zdrojů. Rovněž správně cituje v souladu s normou ISO 690. 

 

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). 
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Autorka si vybrala téma, které je vzhledem k situaci na trhu práce době velmi aktuální. Cílem diplomové práce je 
zhodnotit externí personální marketing společnosti ŠKODA AUTO na Českém vysokém učení technickém a následně 
navrhnout jeho inovaci. Práce je logicky strukturovaná, a proporcionálně rozdělena na teoretickou část. Autorka 
rovněž vhodně zvolila použitou metodologii. V teoretické části práce autorka definuje základní pojmy spojené 
s inovacemi a personálním marketingem, přičemž důraz je kladen na vymezení externího a interního personálního 
marketingu. Ve své práci autorka správně využívá vlastní poznatky nabyté odbornou stáží ve firmě ŠKODA AUTO. 
V praktické části bylo využito dotazníkové šetření a řízené rozhovory s vybranými studenty různých ročníků a fakult 
ČVUT. Dílčí výzkumné otázky, které zde byly stanoveny, autorka na závěr zodpovídá. V kapitole 6. Návrh inovace 
mohla jít autorka více do hloubky a popsat některé z opatření detailněji, včetně návrhu rozpočtu na realizaci. 
 
Otázky k obhajobě: 
 

1) Zaměřte se prosím na jedno konkrétní opatření pro zefektivnění komunikace směrem ke studentům ČVUT, 
které by měla ŠKODA AUTO realizovat jako první a zdůvodněte prosím Váš výběr. 

2) Z dotazníkového šetření vyplynulo, že studenti nejvíce sledují online komunikační kanály. Jak konkrétně 
může aktuální rozsah a způsob ochrany osobních údajů omezit využívání sociálních sítí v personálním 
marketingu? 

3) Z jakého důvodu podle Vás u studentů na ČVUT klesá zájem o tradiční tištěná média? 
 
Práce je zpracována podle požadavků, jaké jsou kladené na závěrečné kvalifikační práce, a proto ji doporučuji k 
obhajobě. 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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