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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
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Jméno autora: Bc. Gabriela Koděrová 
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 průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Cílem DP je analyzovat úroveň využití základních přístupů strategického marketingu v procesu budování značky 
zaměstnavatele Manpower Group. Téma je předmětem studií a článků od roku 2004 , zejména pak v letech 
nízké nezaměstnanosti a při vysoké poptávce po kvalifikované pracovní síle. 

 
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. 
Teoretická část DP je kompilací sekundárních pramenů a definuje základní pojmy. Chybí zde výklad, co to je 
strategický marketing a jaké jsou jeho základní přístupy, aby bylo vytvořené východisko pro metodologii DP a 
analýzu employer brandingu konkrétní firmy. 

 
Aktivita a samostatnost při zpracování práce F - nedostatečně 
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. 
Konzultace k DP byly sporé, v letním semestru byla zaslána osnova DP (duben) a do nástupu na dovolenou vedoucí DP, tj. 
do 13. července, neproběhla žádná komunikace.  

 
Odborná úroveň D - uspokojivě 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
V teoretické části jsou použity termíny HR marketing, personální marketing a není vysvětlen jejich rozdíl. Diplomantka 
cituje ze Slovníku pojmů k řízení lidských zdrojů (2004, s. 71) a uvádí „HR marketing“, ve slovníku je pojem „Personální 
marketing“ a jeho výklad. Kapitola 4. popisuje použité metody výzkumu DP a její název je „Metodika“. Výběr firem ke 
srovnání jejich employer brandingu je v případě KPMG sporný, mají-li se analyzovat přístupy strategického marketingu 
společností s předmětem podnikání v náboru zaměstnanců. Výsledky dotazníkového šetření jsou analyzovány popisnými 
statistickými charakteristikami, není proveden žádný rozbor závislostí. 

 
Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce splňuje požadavky na formální úpravu, stylistika je na vysoké úrovni. 

 
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. 
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Zdroje jsou citovány podle citační etiky, chybí prameny, které se věnují strategickému marketingu. 
 

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. 
Doporučení v DP pro analyzovanou firmu jsou obecná; alespoň jedno mohlo být rozpracováno do návrhu, který je možný 
implementovat, tzn., aby bylo evidentní jeho praktické využití. 

 
 
 
III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 
Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
DP je zpracována podle požadavků na tento typ závěrečné práce, a to jak z hlediska formy, tak obsahu.  
Strategický marketing při budování značky zaměstnavatele není v práci zmíněný a explicitně řešený. 
Statistické metody pro zpracování údajů zahrnují základní popisné charakteristiky. 
 
V průběhu obhajoby je možné diskutovat k otázkám: 

- Která z doporučení pro budování značky Manpower Group lze v současné situaci na českém trhu práce 
dále rozpracovat a implementovat? Proč je vybrat? Jak postupovat při jejich rozpracování? 

 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  D - uspokojivě. 
 
 
 
 
 
Datum: 22.8.2020     Podpis: Zuzana Dvořáková 


