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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Employer branding v podniku Conseq IM 
Jméno autora: Veronika Kulíšková 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: oddělení manažerských studií 
Oponent práce: Ing. Libor Cupal 
Pracoviště oponenta práce: MÚVS/oddělení manažerských studií 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Analýza vnímání zaměstnavatelské značky je obecně zadání průměrně náročné, ale při provedení rozsáhlejší analýzy s cílem 
upravit strategii s vhodnou volbou komunikačních kanálů včetně obsahu komunikace může být již náročnější. 
 

Splnění zadání splněno s většími 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. 

Práce splnila cíl jen s velkými výhradami, návrh marketingové strategie je stále nedostatečný, na základě ne zcela dostatečné 
analýzy. Celkový cíl práce byl zadán jako analýza vnímání značky zaměstnavatele, a to současnými a budoucími zaměstnanci. 
 

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

Beze změny: Dotazníkové šetření jistě bylo vedeno dobrým úmyslem a pro pouhé zhodnocení stavu vnímání značky ze 
strany zaměstnanců by s další úpravou možná stačilo, avšak pro návrhy dlouhodobě aplikovatelných přístupů a navržení 
marketingové strategie je metodou řešení nedostatečnou. Analýza trhu v kapitole 3 řeší trh zákazníků finančních produktů 
společnosti, ale nijak neřeší trh a jeho cílové skupiny ve vztahu k potenciálním zaměstnancům (včetně současných), jejichž 
specifika jsou a budou důležitá pro navrhovanou úpravu employer branding strategie, cílů a mixu HR marketingu.   
V kapitole 7.2 „Externí a interní employer branding“ je uvedeno, že byly využity expertní rozhovory s určitými zaměstnanci, 
ovšem bez bližšího upřesnění metodologie těchto rozhovorů a zástupců společnosti, se kterými byly tyto rozhovory vedeny.  

 

Odborná úroveň F - nedostatečně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Teoretická část není dostatečným podkladem pro praktickou, výzkumnou část, nevěnuje se dostatečně klíčovým oblastem. 
Autorka dále směšuje oblasti obecného vnímání značky ze strany klientů a oblastí employer branding, tedy značky 
zaměstnavatele, zejména pak s dopadem do praktické části, tedy do vyjádření autorky k obsahu marketingové komunikace, 
struktury a obsahu webu společnosti atd.  
Vypracovaná SWOT analýza nedává relevantní podklad pro předloženou marketingovou strategii (pokud ji máme považovat 
za employer branding strategii). 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce C - dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce bohužel obsahuje překlepy, gramatické chyby a chyby v interpunkci.  
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Výběr zdrojů, korektnost citací D - uspokojivě 
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. 
Teoretická část není ukázkou aktivní práce s literaturou – jednotlivé kapitoly jsou často postaveny na jediném zdroji. Práce 
dále opomíjí některé zcela zásadní zdroje informací, ze kterých autorka čerpat měla, aby prokázala svou odbornost pro 
oblast personálního marketingu a employer branding. 
 

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. 
Jedná se o přepracovávaný text, který dle mého názoru dostatečně nereflektoval a nezapracoval návrhy komise. Tento návrh 
komise jsem ovšem neposuzoval a neporovnával s novým textem. 
Obecný komentář oponenta: Pro kvalitní employer branding již nestačí pouze naslouchat svým zaměstnancům, jejich 
potřebám a ambicím. Je to určitě dobrý první krok, ale zaměstnavatel potřebuje znát pracovní trh, prostředí (svůj segment 
působnosti) a zejména svoji organizaci, ve které bude zaměstnavatelskou značku budovat. Musí vědět, jak ji propojí s 
obchodní strategií firmy, firemní kulturou, vizí společnosti a jejími hodnotami. Musí vědět, jak bude podporovat zapojení 
zaměstnanců a zvyšovat jejich závazek vůči společnosti, jakých zaměstnanců si společnost cení nejvíce dnes a jaké potřebuje 
do budoucna. Pak může začít budovat silnou zaměstnavatelskou značku a celý employer brand mix. 
Pro externí budování značky zaměstnavatele je důležité nastavit, co můžou budoucí zaměstnanci od společnosti očekávat. 
Toto očekávání by mělo sjednocovat celou zaměstnavatelskou značku a následně by se od něj měly odvíjet jednotlivé prvky 
charakterizující organizaci.  
Kanály, kterými může společnost komunikovat svoji zaměstnavatelskou značku, můžeme rozdělit na pasivní a aktivní. 
Pasivními kanály se rozumí komunikační prostředky, kde nedochází k živému kontaktu mezi zaměstnancem a 
zaměstnavatelem (kariérní část webové stránky společnosti nebo články v odborných časopisech, inzerce). U aktivní 
komunikace se již možný zájemce setkává se společností osobně a dochází tak k živému kontaktu (např. stáže nebo vybrané 
pracovní veletrhy). 
Komentář k výstupům studentky: Součástí studentkou nově navržené modernizace a reorganizace i webové stránky 
společnosti, jejich zjednodušení, při kterém dojde k redukci nepřehledných dlouhých textů a několik let starých příspěvků. 
To je podloženo ukázkou současných příspěvků, které jsou však podle mne základnou pro investiční rozhodnutí současných i 
budoucích klientů společnosti z řad kvalifikovaných investorů, kteří očekávají komplexní a profesionální informace. 
Na základě průzkumu studentky by se podle zaměstnanců měla firma externě chovat proklientsky, přístupněji a měla by více 
zdůrazňovat nejen úspěchy firmy, ale i zaměstnanců.  
V tom jistě není rozpor, měla by však být rozlišována prezentace profesionálních služeb ve finančním sektoru a prezentace 
firmy, tedy její kultury, vize a hodnot, které ovlivňují externí employer brand a s vědomím (na základě předchozích zjištění 
autorky), zda společnost prostřednictvím externích aktivit dostatečně tyto aspekty komunikuje. 
Pokud studentka navrhuje, aby brand společnosti (předpokládám, že employer brand) prošel repositioningem a více 
odpovídal vnitřnímu vnímání (působil přátelsky, otevřeně a neformálně), pak doporučuji, aby jeho základem ovšem byl 
rovněž souhrn 3-5 hlavních výhod práce v této firmě k jejich následné komunikaci. 
Dle návrhu studentky repositioning brandu spočívá v otevření značky stávajícím zákazníkům, novým zákazníkům, budoucím 
zaměstnancům, dlouhodobým klientům, ostatním investičním společnostem a další široké veřejnosti. Značka by se měla 
chovat více otevřeně, přátelsky a komunikativně. 
Výstupy z otázky č. 4 (Co je pro Vás důležité při výběru zaměstnavatele?) kap. 10.1.1 „Výsledky dotazníku“ nejsou při návrhu 
strategie employer branding formálně a strukturovaně využity. 
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 
 

Otázky k obhajobě: 

1) Můžete, prosím, vysvětlit, jak Váš návrh marketingové strategie (např. kapitola 12.4) pro firmu Conseq IM 
zohledňuje employer branding strategii, která byla cílem této bakalářské práce? Zaměstnavatelskou 
značku tvoří vedení společnosti, styl leadershipu, úroveň komunikace ve firmě … a další složky employer 
brand mixu. 

2) Pokud dva zaměstnanci pobírají hrubou mzdu ve výši Kč 40.500 resp. Kč 60.000 měsíčně, je skutečně 
měsíční náklad zaměstnavatele jen 100.500,- Kč (str. 50)? 

3) Pro navrhovanou úpravu strategie rozpočtujete určité náklady. Jakým způsobem doporučujete ověřit 
v rámci společnosti Conseq IM, že byly tyto náklady vhodně vynaloženy a skutečně vedou k lepším 
výsledkům při získávání a udržení vhodných a motivovaných zaměstnanců. 

 

Z důvodu nedostatečného splnění zadání předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm               
E - dostatečně. 

 
 
 
 
 
Datum: 26.8.2018     Podpis: 


