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Posudek vedoucí bakalářské práce 

"Atraktivní zaměstnavatelé" - Petra Nakládalová 

Předložená bakalářská práce Petry Nakládalové s názvem "Atraktivní 

zaměstnavatelé" se vztahuje k aktuálním problémům zaměstnavatelů se získáváním 

zaměstnanců a jejich stabilizací, k významu personální politiky organizací a k úrovni 

jejich personálního marketingu. 

Soupis bibliografických citací předložené práce zahrnuje celkem 26 položek včetně 

internetových zdrojů, z toho jsou 2 zdroje cizojazyčné. Bibliografie čítá celkem 10 

položek včetně 1 internetového zdroje, z toho 1 cizojazyčný zdroj. 

Bakalářskou práci strukturovala Petra Nakládalová do čtyř tematických kapitol, které 

doplňují přílohy. Jako cíl své práce si autorka určila popsat a shrnout nejdůležitější 

aktivity zaměstnavatelů, které mají podíl na jejich renomé atraktivního 

zaměstnavatele. 

V první kapitole své bakalářské práce se věnuje Petra Nakládalová lidskému 

kapitálu, zaměřuje se na systém řízení lidských zdrojů, na personální strategii a 

politiku organizace jako základ zaměstnavatelské atraktivity. Ve druhé kapitole 

autorka prezentuje výsledky studií o atraktivních zaměstnavatelích, uvádí žebříčky 

atraktivních zaměstnavatelů v České republice a následně představuje kritéria 

hodnocení atraktivního zaměstnavatele. Aktivity atraktivních zaměstnavatelů 

obsahuje třetí kapitola, v níž se autorka zabývá nejprve problematikou personálního 

marketingu a dále postihuje významné činnosti v kontextu tématu, a to odměňování a 

zaměstnanecké výhody, řízení kariéry a programy nástupnictví, oblast rozvoje 

zaměstnanců, práci s talenty, pozornost věnuje jednání a etice managementu 

organizace i dalším aktivitám atraktivních zaměstnavatelů. Poslední čtvrtá kapitola 

shrnuje význam a přínosy atraktivity pro zaměstnavatele. 



Problematika zaměstnavatelské atraktivity je vysoce aktuální, protože "boj" 

zaměstnavatelů o kvalifikované a schopné pracovníky je v současnosti velmi 

výrazný. Volba tématu práce Petry Nakládalové byla volbou cesty k vytvoření 

bakalářské práce, která nebyla jednoduchá, a to ve smyslu nutné vlastní tvorby jejího 

obsahu oproti mnoha jiným tématům, jejichž standardní obsahové struktury nabízí 

dostupná odborná literatura. Svým tematickým zaměřením je práce Petry 

Nakládalové zajímavá, avšak její přínos spočívá v úrovni jejího zpracování, v její 

obsahové - informační a stylistické kvalitě. Práci Petry Nakládalové hodnotím 

z obsahového hlediska jako velmi zdařilou, k formální stránce práce nemám 

připomínky. 

Předloženou bakalářskou práci Petry Nakládalové doporučuji k přijetí k obhajobě. 

V Praze dne 14. června 2008 

,. -j ! 
i _. ,i 
\ ' f /,.r; /( 

{ t· 

/ 

PhDr. Renata Kocianová, Ph.D. 


