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1. Obsah a struktura práce 

 Posuzovaná diplomová práce má rozsah 94 stran výkladového textu a je rozdělena do 

čtyř samostatných kapitol, Úvodu a Závěru. Obsahuje čtyři přílohy. Je věnována trendům 

získávání a výběru pracovníků v kombinaci s problematikou budování značky zaměstnavatele 

v organizacích, tedy problematice, která dosud není v odborných zdrojích dostatečně 

rozpracována. Téma práce je relevantní studovanému oboru i zaměření katedry.  

Cílem předložené práce je zachycení aktuálních trendů v personálním řízení s orientací 

na obsazování pracovních pozic a budování značky zaměstnavatele v organizacích. Cílem 

empirického šetření je identifikace metod a nástrojů nejčastěji aplikovaných v těchto 

personálních oblastech ve středně velkých a velkých organizacích působících v hlavním městě 

České republiky a také zjištění případných odlišností v obou typech organizací (s. 8).  

 V první kapitole se autorka věnuje vývojovým etapám personálního řízení a postihuje 

významné politické a společenské proměny dané doby, dále aktuální trendy a jeho úlohu a 

postavení v organizacích. Ve druhé kapitole se zaměřuje na popis vnitřních a vnějších faktorů 

determinujících pozitivně či negativně personální řízení a celou organizaci. Přemostěním je 

pak kapitola třetí, která prezentuje současné trendy v získávání a výběru pracovníků, včetně 

jejich vztahu a dopadu na budování a posilování silné značky zaměstnavatele. Je zde vhodně 

zařazena problematika personálního marketingu, jeho nástrojů a strategií s cílem upoutat 

pozornost směrem k zaměstnavatelským kvalitám organizace a samozřejmě také směrem 

k sociálním médiím, jejichž význam roste s rozvojem informačních a komunikačních 

technologií.  

 Vyústěním těchto teoretických poznatků je autorčino kvantitativní šetření. Zacílila jej 

na středně velké a velké organizace působící na území hlavního města Prahy a věnovala 

identifikování nejčastěji využívaných metod a nástrojů v získávání a výběru pracovníků a 

vytváření zaměstnavatelské značky v organizacích. Ve shodě s cílem svého empirického 

šetření autorka formulovala hypotézy a s využitím výsledků a vybraných výzkumů a šetření 

k této problematice je zhodnocuje a uvádí jeho výsledky. V diskusi porovnává tyto výsledky 

s teoretickými východisky a dílčími výsledky jiných šetření. Závěrem prezentuje možná 

témata jako podnět pro budoucí šetření. Přílohy práce jsou tematicky relevantní. 

 

2. Odborná úroveň 

 Ačkoliv témata získávání a výběru pracovníků a i budování značky zaměstnavatele 

patří mezi studenty k oblíbeným, autorce se podařilo zpracovat je z jiného úhlu pohledu a 

obohatit dosavadní poznání v řešené problematice o dílčí témata, která jsou uvedena ve čtvrté 

kapitole (4.2). Z hlediska oboru je práce přínosná, rozpracovává diskutovanou problematiku, 

identifikuje současné trendy v personálním řízení se zaměřením na středně velké a velké 

pražské organizace a popisuje shodu i odlišnosti v jimi nejčastěji aplikovaných metodách a 

nástrojích, včetně budování silné značky, podporující a zvyšující atraktivitu organizací.   

Místy působí text encyklopedicky, zejména v první kapitole, ale celkově je práce 

optimálně členěna. Autorce se podařilo cíle své práce naplnit. Jako vedoucí této diplomové 

práce také pozitivně hodnotím vzájemnou spolupráci a zodpovědný přístup Terezy Tintěrové, 

s otiskem autorčina vnitřního zaujetí touto problematikou.  



 

3. Práce s literaturou 

 Soupis bibliografických citací obsahuje přes sto pramenů, včetně cizojazyčných. Jedná 

se o literaturu odpovídající odborné úrovně a respektující požadovanou normu. Odborné 

zdroje jsou doplněny o důležitá relevantní šetření a potvrzují autorčinu pečlivost, svědomitost 

a schopnost korektně s těmito prameny pracovat v podobě citací a kompilací. 

 

4. Grafické zpracování 

 Celá diplomová práce je z hlediska grafiky vypracována s velkou pečlivostí, autorka 

do psaného textu vhodně zařazuje grafy a tabulky, které logicky zapadají do diskutované 

problematiky, i když ne vždy jsou zcela čitelné a výstupy z nich jasně odlišitelné, což je 

způsobeno černobílým tiskem, ale v textu je vše náležitě vysvětleno a popsáno.  

 

5. Jazyková úroveň 

 Posuzovaná diplomová práce je napsána zodpovědně, na dobré stylistické úrovni, 

zachovávající odborný charakter a až na drobné korekturní záležitosti k ní nemám větších 

připomínek. 

 

6. Podněty k rozpravě 

a) Jaké jsou podle autorky důvody k tomu, proč nejsou v aktuálních odborných zdrojích 

dostatečně řešeny trendy v získávání a výběru pracovníků? 

b) Rozvoj technologií nabízí personalistům nové možnosti, jak procesy získávání a 

výběru pracovníků obohatit a usnadnit jej sobě i potenciálním uchazečům. Domnívá se 

autorka, že personalisté adekvátně využívají příležitostí, které jim technologie 

nabízejí? 

c) Jaké faktory jsou na základě výstupů z autorčina empirického šetření klíčové pro 

organizace, aby se staly úspěšným zaměstnavatelem a vybudovaly si svoji silnou 

značku? 

 

7. Závěrečné hodnocení práce 

 Autorce se podařilo naplnit stanovený cíl práce. Celkově ji chválím za pečlivý přístup 

a adekvátní zpracování řešené problematiky. Práci Terezy Tintěrové doporučuji k přijetí 

k obhajobě s návrhem klasifikace výborně. 

 

 

 

V Praze dne 21. ledna 2019                                        

 

PhDr. Olga Běhounková, Ph.D. 


