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Téma předložené práce koresponduje se zaměřením oboru na personální řízení. 

1. Obsah a struktura práce 

Základní obsah a struktura práce odpovídají obvyklým požadavkům na diplomovou práci. 

2. Odborná úroveň práce 

Odborná úroveň práce má dvě nesouměřitelné oblasti. Teoretická část práce je zpracovaná 
velmi dobře až výborně, praktická část práce se opírá o nejasné utajení, výpisky z interních 
dokumentů a o osobní soudy autorky, které není možné konfrontovat se reálnými daty a 
hodnotit. Z tohoto pohledu se jedná o nepochopení zásad vědecké práce. 

Teoretická část práce je psaná čtivě, autorka se opírá o řadu zdrojů, používá své překlady 
zahraniční publikace atd. Celkově tato část práce dobře objasňuje problematiku až na úrovni 
vysokoškolského studijního textu. 

Několik dílčích poznámek: Není úplně šťastná první věta v úvodu na s. 6. Cíle jsou na s. 7, a 
ačkoliv v teoretické části jsou dobře splněny, tak se zde uvádí, že „hlavním cílem je provést 
analýzu mezinárodní organizace se zaměřením na specifika personálního marketingu…“.  

Již na s. 8 je uvedeno, že se jedná o organizaci X. V praktické části potom najdeme výpisky 
z blíže nespecifikovaných interních materiálů, sice zmínku o výroční zprávě, která ovšem 
(stejně jako jiné otevřené zdroje) nebyla použita! 

Dvě poznámky k teoretické části práce: Na s 29 – 30 autorka pracuje s pojmy generace X a Y, 
ale neuvažuje posun pro ČR. Např. internet byl v ČR na VŠ teprve od roku 1991 a přímá 
přenositelnost věkového rozmezí stanoveného pro USA je problematická. Určitě je to námět 
k diskusi k obhajobě. Na s. 61 nejsou přesně uvedeny nástroje komunikačního mixu. 

Empirická část práce začíná od s. 62. Popis organizace X je neúplný a je zde problém, proč 
nebyla požita výroční zpráva či volné zdroje z www organizace? 

Na s. 65 je uvedeno, že organizace nabízí studentům zpracovávat bakalářské a diplomové 
práce. Jak je mohou zpracovat, když nemohou uvést žádná konkrétnější data? 

Na s. 70 autorka opět prokazuje, že nemá ujasněné pojmy propagace – marketingová 
komunikace – komunikační mix. Na s 71 se mluví o Facebooku atd., ale nemůžeme to 



porovnat, protože se jedná o organizaci X a tím se jen dokladuje nesmyslnost utajení 
praktické části práce. Autorka na jedné straně mluví o otevřené spolupráci a komunikaci 
organizace s veřejností a na straně druhé to nedokladuje = není možné hodnotit, prověřit = 
porušení zásad vědecké práce. Autorka zde dost často využívá zobecnění z interních 
dokumentů, které nelze plně posoudit. Na s. 78 mluví o logu (není uvedeno), jakožto 
viditelném symbolu…  

Na s. 81 bohužel uvádí, že nebude věnovat pozornost vzdělávání v organizaci, což je pro obor 
Andragogika smutné. 

Celá praktická část práce graduje od s. 84, kde autorka začíná uvádět řadu subjektivních 
doporučení, „dle mého názoru“, „považuji“ atd. Podobný přístup je neodborný a vzhledem 
k výše uvedenému problematickému utajení není možné hodnotit hlavní cíl práce, kde měla 
být analýza a zpracování relevantních závěrů. 

3. Práce s literaturou 

Odpovídá požadavkům s výjimkou v oblasti utajování zdrojů, které lze potom obtížně 
posoudit. 

4. Grafické zpracování práce 

Grafické zpracování odpovídá požadavkům. 

5. Jazyková úroveň 

Jazyková úroveň práce je dobrá. 

6. Podněty k rozpravě 

Objasněte připomínky k teoretické části práce, prezentujte před komisí komunikaci 
organizace na Facebooku a tím i autorizujte data z předložené práce. Objasněte, proč jste 
utajovala informace z otevřených zdrojů. 

7. Závěrečné hodnocení práce 

I když je práce formálně zpracovaná vhodně a má (kromě dílčích drobných nedostatků) velmi 
dobře a čtivě zpracovanou teoretickou část práce, musím uvést, že praktická část je pro 
uvedené nedostatky  obtížně hodnotitelná a může vzbuzovat obavy z autorizace práce. 

Práci je nutné v této části autorizovat před komisí a jasně objasnit, proč bylo takto 
postupováno. Pokud by to nebylo hodnověrné, musela by se práce doplnit a přestrukturovat 
tak, aby se její část dala dle pokynu děkana brát jako neveřejná a naopak doplnit analýzu o 
informace z veřejných zdrojů a podložit tak autorkou uvedené závěry.  

Navržené hodnocení: dobře 

V Praze 28.5.2012      doc. PaedDr. Ludvík Eger, CSc. 

 


