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POSUDEK DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Typ posudku: posudek oponenta práce 

Autor práce: Michal Misík 

Název práce: Proces modernizace elektronického marketingu náboru vojenského 
personálu do Armády České republiky 

Autor posudku: Prof. PhDr. František Ochrana, DrSc. 

Diplomovou práci hodnotím podle níže uvedených kritérií takto: 

1) Věcný  přínos práce a její přidaná hodnota; 
Diplomová  práce řeší zajímavé téma, jímž je modernizační proces e-marketingu 
zaměřeného na nábor nového vojenského personálu do Armády České republiky a na jeho 
výsledky. Autor využívá své profesní znalosti z výkonu funkce v této oblasti.  Protože v této 
oblasti působil, získal přístup k informacím, které mu umožnily zpracovat prakticky 
užitečnou diplomovou práci, jež může být využita v personální práci rezortu MO ČR.   
Hlavní přínos diplomové  práce spatřuji v praktickém zaměření a analýze daného problému.  
Diplomová práce je vlastně případovou studií, byť tato skutečnost není explicite vyjádřena  
v názvu.  Jedná se nesporně o přínosnou práci. Faktem je, jak uvádí i diplomant, že 
„doposud nikdo nezmapoval e-marketingové působení náboru do AČR.“  Z diplomové 
práce je možné zpracovat metodickou pomůcku pro dotyčné pracovníky MO ČR.  
 
 

2) Stanovení výzkumných otázek a jejich zodpovězení; 
 
Autor za hlavní cíl práce uvádí, že jím je „sumarizovat a interpretovat vývoj a přesné 
výsledky elektronického marketingu náboru do AČR od roku 2015 do roku 2018“ (s. 2). Jak 
je zřejmé, cíl je deskriptivní a analytický. Je jistě užitečný ve vztahu k praxi. V této 
souvislosti je možné připomenout, že diplomová práce je kvalifikační  prací, kde se očekává 
i rozpracování teoretických  souvislostí s odpovídajícím syntetickým cílem. Michal Misík si 
tuto skutečnost uvědomuje. Píše: „Jelikož mají v DP popisované aktivity tvůrčí charakter a 
jsou z velké části samostatným projektem autora DP, je také stylistické vyznění DP poněkud 
odkloněno od tzv. akademické strohosti.“ (s. 2). Je tomu tak. 
Klade si jednu hlavní  výzkumnou otázku – „Jaká jsou specifika a výsledky e-marketingu 
náboru do AČR v letech 2015–2018?“. Z ní odvozuje pět podotázek:  
1. Jaké efektivity dosáhly konkrétní prostředky modernizovaného e-marketingu náboru do 
AČR v letech 2015–2018?  
2. Jakým bariérám čelila implementace moderních prostředků nástrojů e-marketingu v 
prostředí AČR? 
3. Jaké jsou silné a slabé stránky implementovaných opatření?  
4. Jaké jsou postoje hlavních aktérů náboru do AČR?  
5. Jaké závěry vyplývají ze zjištěného stavu? 
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Autor na stanovené výzkumné otázky odpověděl vyčerpávajícím způsobem (viz kapitola 6.). 
Je zjevné, že je mu daná problematika  detailně známa.  
 

3) Strukturace práce; 
Struktura práce je vhodně zvolena s jedinou již zmíněnou připomínkou, že bych jako 
samostatný bod  zařadil i teoreticko-konceptuální rámec. 

 
4) Věcné správnosti a přesvědčivosti argumentace; 

Argumentace je přesvědčivá. Autor prokazuje detailní znalost problému. Je evidentní, že 
je „praktik“. Věcná argumentace je taktéž správná, avšak ne vždy jsou korektně použity  
vědecké termíny, jak uvádím v bodu 6. tohoto posudku. 
 

5) Propracování a aplikaci teoretických východisek a přístupů; 
 
Autor se velmi dobře prakticky orientuje v daném problému. Je patrné, že daný problém 
zná. Pokud však mám nalézt slabinu v jinak zajímavé práci, pak jsou to její teoretické 
atributy. Práci chybí teoreticko-konceptuální rámec. Z hlediska názvu práce se nabízelo 
např. využití sociologického konceptu modernizace (či konceptu e-govenmentu, teorie 
PR atp). Tento teoreticko-konceptuální prvek v diplomové práci chybí.  
 

6) Metodologický  přístup a aplikace jednotlivých metod; 
Opět konstatuji, že diplomant prokazuje věcnou znalost problému, přičemž se ve svém 
zkoumání orientuje analyticko-deskriptivně. Dovede použít  vědecké metody ve svém 
zkoumání, avšak z pohledu charakteristiky vybraných vědeckých metod zaznamenávám 
některé nepřesnosti.  Je jím samotné vymezení obecných vědecko-výzkumných metod 
(část 1.1.1) a specifických výzkumných metod.  Autor jako obecně vědní metodu uvádí 
„metodu extrakce“. Taková obecná vědecká metoda mně není známa. Prosím v diskusi 
na tuto moji otázku zareagovat. Taktéž podotýkám, že byla použita  metoda desk 
research, ač ji diplomant explicite neuvádí. Matoucí je ztotožnění pojmu „cost benefit 
analysis“ (CBA) s pojmem „cena-výkon“ (s. 4). Uvedená „cena za jednoho zájemce“ je 
aplikací metody  CEA. Tato neostrost může být pro čtenáře neznalého metod CBA, 
CEA, CUA a  CMA matoucí a pro čtenáře zabývajícím se tímto problémem důvodem k 
výtce. 
Autor zvolil pro podporu empirického zkoumán metodu zúčastněného pozorování. Píše: 
„Pro celistvé vyznění DP bylo rozhodnuto zachytit atmosféru a postoje na pracovišti 
směrem k budoucímu vývoji a rovněž tak k již proběhnuvším událostem, a to ze strany 
hlavních aktérů náboru do AČR. V praxi a také vlivem tzv. vyšší moci se však ukázalo, že 
kvalitativní aspekty DP budou lépe naplněny metodou zúčastněného pozorování, oproti 
původně připraveným strukturovaným rozhovorům.“ (s. 4). Prosím diplomanta, aby tuto 
změnu volby v rámci diskuse blíže vysvětlil. Podotýkám, že beru na zřetel fakt pandemie, 
jak autor uvádí v diplomové  práci.  
 
 

7) Využití literatury a dat; 
Autor diplomové práce se při své analýze opírá o vhodnou literaturu.  Čerpá relevantní 
informace z  interních dokumentů  Ministerstva obrany ČR a z interní databáze empirických 
dat. Získané informace využívá k analýze předmětu zkoumání. 
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8) Stylistika a formální  zpracování (citace, grafická úprava atd.). 

Diplomová práce splňuje formální náležitosti kladené na tento druh kvalifikačních 
prací. Spíše ojediněle se v ní vyskytují některé formální prohřešky, jak např.: 

na s. 2: chybný pád: „Hlavní cílem úsilí spojených s touto DP…“ 

s. 9: RÚŽIČKA (pokud nejde o defekt vzniklý transformací do pdf, kde místo „ů“ je 
uvedeno „ú“?) 

s. 53: Termín „zisk“  konvenčně denotuje peněžní entitu. Formulace „nicméně i 
podobná sdělení byla dostatečná na to, aby přinesla zisk 661 zájemců za celý rok 
2016“, je nevhodná. Obdobě viz tab. 8 a jinde. 

s. 55: Taktéž termín „hodnota“ má v (ekonomické) teorii striktně stanovený obsah a 
rozsah.  Proto je nevhodné tvrzení, že „výsledek kampaně přinesl hodnotu 658 
získaných zájemců…“ 

Taktéž kategorie „přínosy“ má v CBA jasné peněžní vymezení. 

Otázka: 

1. V práci se uvádí, že rekrutační cíle byly vždy splněny na více než 100 %. 
Tento efekt může být  dán více faktory, což by  mohl odhalit formalizovaný 
model. Dokážete expertně odhadnout, jaké jsou to pravděpodobně faktory a 
jakou relevanci má reklamní kampaň? 

Celkově konstatuji, že diplomová práce splňuje všechna kritéria kladená na diplomovou 
práci.  

Z výše uvedených důvodů doporučuji práci přijmout k obhajobě a hodnotit ji 
známkou „B“. 
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