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Posuzovaná bakalářská práce má rozsah 59 textových stran a je rozdělena do 7 

samostatných kapitol, Úvodu a Závěru. Soupis bibliografických citací obsahuje 21 

pramenů, z toho 8 cizojazyčných. Výrazné je zastoupení elektronický zdrojů 

(upozornil bych v této souvislosti na nejednotnou úpravu těchto odkazů), obsaženy 

jsou i osobní rozhovory. Celkově je v práci použito o něco méně obecně uznávaných a 

v podobných pracích uváděných autorit, než bývá obvyklé, což ovšem rozhodně není 

na škodu. Určitá omezení při volbě vhodné literatury autorka vykompenzovala 

osobními zkušenostmi a příklady z praxe. Jsou to právě autorčiny komentáře a kritické 

glosy, které tento text odlišují od velké části předkládaných bakalářských i 

diplomových prací. Z jazykového hlediska je práce vypracována zodpovědně a je 

prosta podstatnějších chyb či překlepů. 

Jak je uvedeno již v prvních odstavcích textu, téma personálního marketingu je 

v českém prostředí ještě nedostatečně zpracované, ačkoliv jeho potřebnost a přínos 

jsou neoddiskutovatelné. První kapitola je věnována především vymezení základní 

terminologie. Autorka v této souvislosti upozorňuje na nekonzistentnost používaných 

vymezení a definic. Další kapitola je potom zaměřena na podnikové prostředí a jeho 

systém. Faktem je, že úvodní pasáže této kapitoly jsou poněkud stručnější a mají 

obecný charakter, bližší vysvětlení by si zasloužily např. "negativní demografické 

trendy" (str. 18) nebo kvalifikační struktura ČR. Ve svém výkladu se autorka soustředí 

převážně na Prahu, nicméně největší pokles nezaměstnanosti není dlouhodobě 

zaznamenáván nikoliv v hlavní městě, nýbrž v jeho okolí (Praha-východ, Praha

západ). Obecně se dá říci, že druhá kapitola otvírá celou řadu otázek a témat, která 

poté nejsou dostatečně zpracována. 

Třetí kapitola popisuje tzv. externí personální marketing, jeho pojetí a realizaci. 

Autorka zde uvádí jednotlivé činnosti a vhodně je doplňuje svými komentáři. 

Potěšitelná, i když poněkud idealistická, je charakteristika headhuntingu jako neetické 



činnosti. Následující kapitola, věnovaná internímu personálnímu marketingu, je 

v porovnání se svou předchůdkyní podstatně stručnější a ne tak propracovaná. Naplno 

se tak projevuje asi největší slabina celé práce, kterou jsou kvalitativní i kvantitativní 

rozdíly mezi zpracováním jednotlivých pasáží. Podobný problém se projevuje i u 

posledních dvou kapitol. 

Z celé práce je nicméně zřejmé, že autorka se v dané problematice velmi dobře 

orientuje, zvládá odbornou terminologii a její poznatky a zkušenosti jsou i osobního 

rázu, přičemž je zároveň schopna své zkušenosti úspěšně zhodnotit. K této práci 

nemám z formálního ani odborného pohledu žádné zásadní připomínky. Domnívám se, 

že ji lze považovat za celkově velmi zdařilou a vyhovující, a proto ji doporučuji 

k obhajobě. 
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