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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

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 
Vedoucí práce: Ing. Radka Johnová, Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: Oddělení manažerských studií 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Práce vyžaduje důkladnou znalost problematiky z praxe, podrobnější analýza značky by byla tématem spíše na práci 
diplomovou. 
 

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. 

Autorka dobře zná chod firmy a praktické zkušenosti vhodně kombinuje s teoretickými znalostmi. 
 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce B - velmi dobře 
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. 
Autorka pracovala samostatně, v průběhu semestru plnila své povinnosti v termínu. 

 

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. 
Oceňuji podrobnou teoretickou část i rozsáhlý a dobře zpracovaný vlastní průzkum, který je důležitý pro analyzovanou firmu. 
Autorka sice neuvádí v samostatné části použité metody a hypotézy, ale jedná se o práci bakalářskou, která je zaměřena více 
prakticky než akademicky, proto bych to neviděla jako nedostatek. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Výborně graficky zpracovaný průzkum, průměrná jazyková úroveň, odpovídající rozsah práce. 

 

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. 
Práce neporušuje citační etiku, citace jsou v souladu s normou ISO 690, použité zdroje odpovídají zadání. Autorka používá 
dostatečné množství zdrojů jak tištěných, tak elektronických, v přehledu nejsou uvedeny žádné zdroje cizojazyčné.  
 

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. 
Průzkum a analýza jsou užitečným přínosem pro firmu, slouží k praktickým závěrům, a tím vlastně naplňují hlavní cíl 
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bakalářského studia, které je zaměřeno na praktickou uplatnitelnost absolventů ve firmách. 

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
Na předložené práci oceňuji důkladně zpracovanou teoretickou část týkající se brandingu, ale hlavní přínos 
autorky je v jejím vlastním průzkumu, ke kterému přistupuje z pohledu personální politiky, tedy oblasti její 
specializace. Z marketingového hlediska se správně zaměřuje především na moderní nástroje, resp. sociální sítě.  

Výstupy z průzkumu jsou uvedeny přehledně graficky i v tabulkách a jsou dostačující pro bakalářský stupeň 
kvalifikační práce. V závěru autorka shrnuje vše podstatné a předkládá svá vlastní doporučení. U obhajoby by 
mohla uvést, jak se k jejím návrhům staví firma. Budou některá doporučení realizována? 

 

Autorka pracovala samostatně, z práce je zřejmé, že dobře zná problematiku firmy a své praktické zkušenosti 
dokáže vhodně spojit s teoretickými znalostmi získanými studiem. Proto doporučuji práci k obhajobě. 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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