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1. Obsah a struktura práce
Diplomantka si pro svoji práci vybrala v současné době mimořádně oblíbené a 

aktuální téma personálního marketingu, které dále zaměřila na jeho využití pro skupinu 
absolventů. Téma je relevantní studovanému oboru a dosavadnímu odbornému zaměření 
katedry. Již z názvu práce je patrné její zacílení – „zjistit, existují-li nějaká specifika 
personálního marketingu v oblasti získávání absolventů“ (DP, s. 6). Dílčí cíle výzkumného 
šetření, které měly vést k naplnění cíle obecného, jsou uvedeny v subkapitole 4.1 DP (s. 43). 
V zájmu dosažení hlavního cíle využila autorka kompilaci odborných pramenů, které dále 
doplnila o aktuální informace získané z popularizačních zdrojů. Vzhledem k relativní novosti 
zkoumané problematiky lze tento její postup považovat za možný, neboť současná úroveň 
vědeckého poznání v uvedené oblasti obsahuje pouze některé dílčí poznatky, které je 
nezbytné dále rozpracovat. O to se autorka pokusila v rámci své diplomové práce 
prostřednictvím výzkumného šetření, k němuž se dále vyjadřuji v bodě 2. Posuzovaná práce je 
vhodně a logicky členěna a svým rozsahem naplňuje požadavky kladené na diplomový úkol. 
2. Odborná úroveň

Obecný cíl práce je formulován vhodně a k jeho dosažení měly přispět také cíle dílčí.
Diplomantka v Závěru práce konstatuje, že cíle práce byly naplněny částečně (DP, s. 66). 
Tento její závěr se týká zejména právě dílčích cílů. Přínos práce spočívající především 
v doplnění stávající úrovně poznání v uvedené oblasti o aktuální informace získané také 
prostřednictvím výzkumného šetření je poněkud umenšen tím, že autorka nekonkretizuje 
respondenty výzkumného šetření. Na základě našich předchozích diskusí však očekávám, že 
je schopna doložit patřičné podklady pro to, aby nedošlo ke zpochybnění jí prezentovaných 
výstupů.
3. Práce s literaturou

Diplomantka se v práci s prameny v textu DP dle mého přesvědčení snažila 
respektovat zásady etiky vědecké práce i interní citační normu. Přesto i ona několikrát 
neopravila chyby, jichž se dopustila ve způsobech citování. Týká se to zejména nejednotně 
uvedeného odkazu na „Témata diplom-ka“ (viz s. 38 vs. 72 DP), který je navíc v Soupisu 
bibliografických citací/SBC špatně vřazen, a odlišného počtu autorů v odkazu na s. 42d. a 
43n. vs. 72d. (v SBC jsou uvedeni tři autoři, oproti dvěma v textu práce). Ke druhům 
citovaných zdrojů jsem se již vyjádřila v bodě 1, zde tedy pouze doplňuji jejich rozsah – podle 
SBC autorka v textu použila 53 zdrojů, z toho 9 cizojazyčných. Poměrně značný počet přitom 
tvoří zdroje popularizační či obecně informativního charakteru. Vzhledem k tematickému 
zaměření a cíli práce lze však tuto skutečnost považovat za zdůvodnitelnou.
4. Grafické zpracování

Grafická úprava vlastního textu diplomové práce je na odpovídající úrovni. Výhrady 
lze vyslovit k formátování tabulek v přílohách (zejm. zarovnaný vs. nezarovnaný text).
5. Jazyková úroveň

Text práce je psán srozumitelným jazykem, nevybočujícím z odborného stylu. Autorka 
volí jazykové prostředky adekvátní zvolenému tématu. Chyby v interpunkci a ve skloňování 
(př. s. 34d. …aby si organizace zjistily … v jejích) nejsou časté, nicméně ani výjimečné. Přes 
tuto skutečnost se domnívám, že práce prošla jazykovou korekturou.



6. Podněty k rozpravě
Domnívám se, že pro úspěšný průběh obhajoby diplomové práce je nezbytné, aby 

autorka vysvětlila důvody, které ji vedly k tomu, že v textu své práce nekonkretizovala údaje, 
týkající se jednotlivých respondentů výzkumného šetření a organizací, ve kterých pracují. Za 
potřebné rovněž považuji, aby konkretizovala také zdroje „virtuálních dat“.

7. Závěrečné hodnocení práce
Všechny připomínky dílčího i zásadnějšího charakteru byly již vyjádřeny. Domnívám 

se, že by diplomantka měla dostat příležitost se k nim vyjádřit a zejména explicitně zdůvodnit, 
proč volila anonymizaci respondentů výzkumného šetření. Diplomovou práci doporučuji 
k obhajobě. Vzhledem k výše uvedeným připomínkám navrhuji hodnocení dobře.

V Praze 29. května 2012   PhDr. Michaela Tureckiová, CSc. 




