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1. Obsah a struktura práce 

Tématem práce je problematika získávání pracovníků, přičemž autorka aspiruje na teoretické 

zmapování zvolené oblasti a ověření několika základních hypotéz z dané oblasti v praxi. Autorka si 

tak klade za cíl ověřit,  jak jsou teoretické koncepty uplatňovány v praxi, a to z hlediska procesního, 

metodického, tak i v oblasti personálního marketingu.  

Způsob naplnění cílů i zodpovězení výzkumných otázek odpovídá metodologickým 

požadavkům kladených na bakalářskou práci. Autorka postupuje kvalitativně, pomocí polo- 

strukturovaných rozhovorů, dokáže zobecňovat a formulovat závěry. 

Předložená práce je velmi přehledně členěna, text se logicky rozvíjí a navazuje, autorka 

sleduje svým textem celý proces získávání pracovníků. Jednotlivé kapitoly jsou vhodně uvozeny 

celkovým shrnutím, následně jsou jednotlivé části rozebrány ve větším detailu, autorka poukazuje na 

souvislosti a vzájemnou provázanost dílčích částí procesu. V textu se odkazuje na přílohu (dotazník, 

charakteristika společností), i v tomto ohledu je práce srozumitelná.  

Práce po obsahové i strukturální stránce odpovídá požadavkům na ní kladené. 

 

2. Odborná úroveň 

 Cíl práce je jednoznačně definován, současně je operacionalizován formou 

výzkumných otázek. Autorka se tématu zhostila velmi erudovaně, v zásadě vyčerpávajícím způsobem 

popisuje celou problematiku (byť některé části by určitě snesly větší detail) získávání pracovníků,  

ukazuje tuto část personální práce z perspektiv různých teoretických konceptů a pojetí. Na práci lze 

ocenit zejména kapitolu týkající se využívání sociálních sítí, což je problematika v českých 

podmínkách stále nedoceňována a hlavně nerozvinutá. Na druhou stranu většina textu se týká procesu 

i metod získávání, o něco méně prostoru dostává personální marketing. Tato část by určitě snesla o 

něco větší detail a zejména pak hlubší zamyšlení nad faktory, které ovlivňují atraktivitu 

zaměstnavatele, popř. jsou předpokladem pro hodnotovou nabídku firmy na trhu práce (value 

proposition).  

Celkově lze konstatovat, že autorka dostatečně pokryla celou zvolenou problematiku, 

prokázala schopnost systetizovat různé teoretické koncepty a vnést do textu svůj odborný názor, 

zároveň tuto oblast rozšířit o problematiku sociálních sítí a částečně i personálního marketingu. 

Závěry práce jsou formulovány na základě praxe velkých zaměstnavatelů, jsou srozumitelné, logické a 

v některých aspektech i posouvající - např. výběr top managerů pomocí internetu. Autorce nechybí 

odvaha a originalita při jejich formulování.  



 

 

 

3. Práce s literaturou 

Použitá literatura je dostatečná, autorka čerpá z různých zdrojů, jak českých tak zahraničích, v 

seznamu literatury nechybí hlavní autoři i nejnovější publikace. Autorka využívá různých zdrojů, které 

jsou aktuální. Citace odpovídá zásadám etiky vědeckých prací.  

 

4. Grafické zpracování 

Práce je kvalitně zpracovaná, stránky, nadpisy a formální stránce práce odpovídají 

požadavkům na práci kladené. Textu by však určitě více pomohlo obrazové zpracování. Větší využití 

grafů, popř. tabulek by text ještě více zpřehlednilo.   

 

5. Jazyková úroveň 

Autorka se vyjadřuje srozumitelně, využívá odborné termíny a pojmy, text je po stránce 

jazykové v pořádku. Korektura textu byla provedena kvalitně.   

 

6. Podněty k rozpravě 

 Co jsou faktory ovlivňující atraktivitu firmy jako zaměstnavatele? Jak může firma 

pracovat s atraktivitou jako konkurenční výhodou? Jak formulovat hodnotovou 

nabídku pro uchazeče o zaměstnání?  

 Co jsou další výzvy v oblasti využívání sociálních sítí pro získávání zaměstnanců?  

 

7. Závěrečné hodnocení práce 

Celkově lze konstatovat, že práce splňuje všechny podmínky na práci kladené , autorka 

dostatečně prokázala schopnost vypracovat vědeckou práci. Práci doporučuji k obhajobě s 

hodnocením výborný.  
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