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Posudek vedoucí bakalářské práce 

"Personální marketing" - Kateřina Mičková 

Předložená bakalářská práce Kateřiny Mičkové se zaměřuje na oblast personálního 

marketingu v podnikové praxi, která je v současné době, kdy se mnohé organizace 

potýkají s problémy obsazení pracovních míst a se stabilizací schopných pracovníků, 

skutečně aktuální. 

Autorka strukturovala práci celkem do sedmi tematických kapitol, které doplňují 

přílohy práce. Soupis bibliografických citací předložené práce obsahuje celkem 21 

položek včetně internetových zdrojů a osobních sdělení (realizovaných rozhovorů), z 

toho 8 cizojazyčných (písemných) pramenů. 

Ve své bakalářské práci využila Kateřina Mičková teoretická východiska, vychází ze 

současné situace na trhu práce, z aktuální podnikové praxe v zahraničí i u nás i ze 

svých vlastních pracovních zkušeností. Poukazuje na dosud nedostatečné odborné 

zpracování dané problematiky a domnívá se, jak uvádí v úvodu své práce, že mnohé 

poradenské a vzdělávací společnosti, které nabízejí své služby v oblasti 

personálního marketingu, Jl ••• nemají dostatečný vzhled do problematiky a jejich 

zájem o tuto oblast je spíše motivován snahou přijít s něčím atraktivním a novým." 

V tomto kontextu je cíl práce, který si autorka stanovila, totiž zpracovat ucelenou 

práci o koncepci personální marketingu, o přínosu jeho využití v podnikové praxi, 

relevantní. 

V prvních dvou kapitolách své práce se autorka zaměřila nejprve na vymezení 

personálního marketingu, pozornost věnovala i významu plánování v této oblasti, 

dále popisuje situaci na trhu práce v České republice a podtrhuje přínosy 

personálního marketingu pro organizace. V následujících dvou kapitolách 

rozpracovává externí a interní personální marketing. V kapitole věnované externímu 

personálnímu marketingu představuje aktivity, jejichž cílem je zejména prezentace 

společnosti jako zaměstnavatele, tj. inzerce, přímé oslovení potenciálních 



zaměstnanců, doporučení potenciálních zaměstnanců stávajícími zaměstnanci a 

budování sociálních sítí, tj. vytváření sítí sociálních vztahů, které v současné době 

přitahuje pozornost. Interní personální marketing autorka nahlíží v kontextu pracovní 

spokojenosti, identifikace s firmou a firemní kultury a v kontextu personální politiky 

organizace. Zdůrazňuje význam komunikace s uchazeči a průběhu adaptace nových 

pracovníků, dále důležitost možností rozvoje pracovníků či uplatňovaných postupů při 

uvolňování pracovníků. Pátá kapitola práce obsahuje praktické příklady využití 

externího personálního marketingu, kterými autorka ilustruje zpracovávané téma. 

Šestá kapitola práce je věnována možnostem zkvalitnění práce personálních agentur 

s využitím personálně-marketingového přístupu. Autorka v této kapitole analyzuje roli 

personálních agentur ve vztahu ke klientům, a to k uchazečům o práci a 

k zaměstnavatelům, zabývá se současnou situací personálních agentur, respektive 

činností konzultantů v situaci nedostatku kvalitních uchazečů na trhu práce. Poslední 

sedmá kapitola práce obsahuje kvalifikační profil specialisty pro personální 

marketing. 

Práci Kateřiny Mičkové hodnotím kladně z hlediska volby tématu, které je dosud 

v odborné literatuře nedostatečně rozpracované a rozhodně si zaslouží pozornost. 

Oceňuji autorčin analytický a hodnotící přístup, který prolíná celým textem a staví ho 

tak nad úroveň byť solidních kompilátů, které jsou standardní pro tento typ prací. 

K formální stránce práce musím uvést, že by jí prospěla pečlivější korektura. 

Celkově hodnotím předloženou bakalářskou práci Kateřiny Mičkové kladně a 

doporučuji její přijetí k obhajobě. 

V Praze dne 14. června 2008 
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PhDr. Renata Kocian~, PhD. 
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