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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Srovnání využití nástrojů personálního marketingu ve vybraných 
společnostech 

Jméno autora: Gabriela Srbková 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: oddělení manažerských studií 
Oponent práce: Ing. Klára Šimonová 
Pracoviště oponenta práce: MÚVS/oddělení manažerských studií 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání je pro absolventa oboru Řízení a ekonomika průmyslového podniku náročné průměrně. 

 

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. 

Zadání bylo splněno. Návrh řešení se soustřeďuje spíše na kvantitativní ukazatele. 
 

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

Dotazníkové šetření mezi cílovou skupinou v kombinaci s rozborem stávajícího stavu dle analýzy vybraných nástrojů 
personálního marketingu apod. jsou správně zvolené metody řešení.  

 

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. 
Práce splňuje nároky kladené na odborný text. V teoretické části autorka prokazuje, že umí pracovat s informačními zdroji, 
že si správně zdroje vybírá pro potřeby pokrytí tématu a že je schopna je využít jako podklad pro vypracování praktické části. 
Odbornou úroveň textu ale snižuje např. využití návodné otázky u grafu č. 10 či poněkud nadbytečné a tím matoucí 
procentuální vyjadřování kvantity mezi sedmi společnostmi (např. str. 40, 44, 48). 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Po formální stránce je text naprosto v pořádku a naplňuje kritéria kladená na odborný text. Jazykovou stránku nelze 
hodnotit jako výbornou z důvodu množství překlepů, nesprávné interpunkce či gramatiky (např. soustavné užívání slova 
„párkrtát“ v grafech 14 – 16). 

 

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. 
Výběr literatury odpovídá tématu bakalářské práce, k porušení citační etiky nedošlo a bibliografické citace jsou úplné. 
 

Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
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funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
 

 
 
 

 

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. 
 

 

1) Čím si vysvětlujete úspěch společnosti Honeywell v anketě TOP zaměstnavatelé, ačkoli se nijak na 
sociálních sítích neprezentuje? 

2) Z jakého důvodu nebylo možno vybrat kategorii „Jiné“ v otázce (grafu) 6 dotazníkového šetření (str. 62)? 
Uvedené odpovědi nejsou relevantní k předcházející otázce. 

3) Zajímavá je odpověď na otázku č. 9 resp. graf č. 9, kdy respondenti uvádějí, že slyší na benefit v podobě 
flexibilní pracovní doby či homeoffice. Společnosti často benefity v podobě volného času veřejně 
neuvádějí, aby nepřilákaly uchazeče, kteří by benefity tohoto typu zneužívali. Jaký je Váš názor na 
možnosti překonání tohoto rozporu?  

 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 

 
 
 
 
 
Datum: 3.6.2019     Podpis: 


