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1. Obsah a struktura práce

Diplomantka si pro svoji práci vybrala téma personálního marketingu, které je 
relevantní studovanému oboru a stávajícímu zaměření katedry. Dílčími cíli autorky a tedy i 
posuzované práce bylo poskytnout ucelenou představu o personálním marketingu, pochopit 
jeho podstatu, ozřejmit jaké jsou jeho funkce, co ovlivňuje jeho konkrétní podobu a jaký je 
jeho vztah k dalším vybraným složkám systému organizace. (DP, s. 7). Za spornou lze 
považovat formulaci základního cíle práce, totiž „provést analýzu mezinárodní organizace se 
zaměřením na specifika personálního marketingu a navrhnout doporučení v této oblasti…“ 
(DP, s. 7). V zájmu dosažení dílčích cílů autorka zvolila kompilaci vybraných pramenů, která 
je průběžně doplňována komparací. Na teoretickou část práce navazuje část empirická, 
spočívající v provedení SWOT analýzy „mezinárodní organizace se zaměřením na personální 
marketing“ (DP, s. 8). Autorka v Úvodu práce zdůvodňuje, proč organizaci označuje jako X 
(viz dále bod 6). Práce je logicky členěná (jako nadbytečné se jeví uvedení oddílu 1.1.1, po 
kterém již žádný další oddíl v dané subkapitole nenásleduje). Práce svým rozsahem více než 
jen naplňuje požadavky kladené na diplomový úkol. 
2. Odborná úroveň

Autorce se podařilo naplnit cíle zejména v teoretické části práce. Ta se dále vyznačuje 
nadstandardní orientací diplomantky v uvedené problematice a schopností tvůrčím způsobem 
pracovat s odbornou literaturou, včetně zahraniční. Teoretickou část práce lze také považovat 
za přínosnou vzhledem k propojování tématu personálního marketingu s dalšími koncepty 
(viz dílčí cíle práce, jichž dosahuje zejména v subkapitole 1.5 a ve 2. kapitole). Pokud však 
mělo být cílem práce provedení analýzy mezinárodní organizace… (viz bod 1), lze vyslovit 
politování nad tím, že se autorce nepodařilo získat souhlas oné organizace. Za dané situace 
totiž není možné ověřit data a závěry, k nimž autorka dospěla. 
3. Práce s literaturou

Diplomantka v textu použila (dle Soupisu bibliografických citací/SBC) 59 pramenů, 
z toho je 8 cizojazyčných. Dále je 1 titul uveden v Bibliografii. Mezi prameny je poměrně 
velké zastoupení elektronických zdrojů, nicméně je lze považovat vzhledem k tématu za 
relevantní, byť některé z nich mají spíše charakter popularizační. 
4. Grafické zpracování

Grafická podoba práce odpovídá požadavkům, ilustrace vhodně doplňují text.
5. Jazyková úroveň

Diplomantka se vyjadřuje srozumitelně. Text je psán odborným, přesto čtivým 
jazykem. Až na drobné výjimky autorka ctí citační normu. I když se domnívám, že 
k některým chybám došlo spíše přehlédnutím, je potřeba uvést alespoň jejich příklady. 
Povětšinou se jedná o neshodu mezi odkazy v textu a v SBC (př. s. 12 v textu uvedeno 
Křečková, 2008 v SBC Křečková Kroupová, 2008), případně není uveden rok vzniku díla (s. 
9 DP). Nepřesností podobného typu je v práci více, přesto celkově považuji text za pečlivě 
zpracovaný a jsem si téměř jistá, že korektury byly provedeny.
6. Podněty k rozpravě

Domnívám se, že pro úspěšný průběh obhajoby diplomové práce je nezbytné, aby 
diplomantka v rozpravě doplnila informace o organizaci, v níž prováděla výzkumné šetření, a 
byla s to prokázat, z jakých zdrojů čerpala a vyslovila na jejich základě své závěry. 



7. Závěrečné hodnocení práce
Posuzovaná diplomová práce naplňuje v teoretické části v zásadních bodech veškeré 

požadavky kladené na uvedený typ prací. Vzhledem k tomu a dále proto, že se domnívám, že 
by autorka měla dostat příležitost obhájit svůj postup před komisí, práci doporučuji 
k obhajobě. Vzhledem ke kvalitě teoretické části navrhuji hodnocení velmi dobře až dobře. 

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




