
Posudek vedoucí práce 
 
 
KVĚTOŇOVÁ, Markéta. Metody získávání pracovníků. Praha, 2012. 71 s., 2 
přílohy. Bakalářská práce (Bc.). Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 
Katedra andragogiky a personálního řízení. Vedoucí práce: PhDr. Renata 
Kocianová, Ph.D. 
 
 
1. Obsah a struktura práce 
Bakalářská práce Markéty Květoňové se zaměřuje na metody získávání pracovníků. 
Ve své práci autorka vychází z proměn procesu získávání pracovníků a využívání 
jeho metod v posledních dvou desetiletích v důsledku technologických a 
informačních inovací. Ve významně větší míře se začal využívat internet, v získávání 
pracovníků se uplatňují sociální sítě, proces získávání pracovníků vyžaduje 
marketingový přístup. 
 
Jak cíl své práce si autorka určila komparaci procesu a metod získávání pracovníků 
zpracovaných v odborných zdrojích a praxe v této oblasti ve vybraných 
společnostech. Autorka formulovala v Úvodu své práce výzkumné otázky, které 
postihují využívání vnitřních zdrojů pracovníků, požadavky na dokumenty od 
uchazečů, způsoby a výsledky analýzy efektivity metod získávání, míru využívání 
internetu a dalších metod získávání, využívané nástroje personálního marketingu a 
jeho cílové skupiny. Ke sběru dat z praxe organizací využila kvalitativní šetření – 
polostrukturované rozhovory realizované s pracovníky personálních útvarů v sedmi 
velkých organizacích. 
 
Práci autorka strukturovala podle stanovených rámcových cílů celkem do tří 
tematických kapitol (vyjma Úvodu, Závěru, Soupisu bibliografických citací a Příloh). 
První kapitola obsahuje proces obsazování pracovních míst – získávání pracovníků v 
kontextu souvisejících personálních činností, v další autorka rozpracovala proces 
získávání pracovníků a zaměřila se na charakteristiky jednotlivých metod získávání 
pracovníků z vnějších zdrojů. Poslední tematická kapitola postihuje problematiku 
personálního marketingu. 
 
 
2. Odborná úroveň 
Cíle, které si autorka v Úvodu své práce formulovala, jsou jasné a přiměřené. 
Realizované šetření bylo relevantním způsobem postupu. Příspěvkem k teoretické 
části práce je zejména rozpracování využívání internetu, problematiky personálního 
marketingu a zejména sociálních sítí, kterým není v odborné literatuře dosud 
věnováno mnoho pozornosti. Přínosem práci je realizované kvalitativní šetření 
v sedmi velkých organizacích, které autorka prezentuje v porovnání s odbornou 
literaturou. Předložená práce má dobrou odbornou úroveň.  
 
 
3. Práce s literaturou 
Rozsáhlý soubor zdrojů k práci je tematicky relevantní. Soupis bibliografických citací 
obsahuje celkem 65 položek, které zahrnují tištěné i elektronické zdroje včetně 



cizojazyčných zdrojů. Práce s literaturou je na dobré úrovni, autorka cituje v souladu 
s požadavky. 
 
 
4. Grafické zpracování 
Ke grafické a formální stránce práce připomínky nemám, práce je zpracována 
s pečlivostí. 
 
 
5. Jazyková úroveň 
Odborný jazyk, který autorka v práci používá, je relevantní. Celková jazyková úroveň 
práce je vyhovující.  
 
 
6. Podněty k rozpravě 
Do rozpravy mám pro autorku následující otázku: Jaké odlišnosti by autorka na 
základě zaměření svého šetření ve velkých organizacích předpokládala u středně 
velkých organizací? 
 
 
7. Závěrečné hodnocení práce 
Cíle, které si autorka v Úvodu své práce vytyčila, naplnila. Práce poskytuje 
sumarizaci poznatků k dané problematice obohacenou o výsledky empirického 
šetření, obsahuje autorčiny vlastní závěry vycházející z jejího hodnocení a zobecnění 
získaných dat. Předloženou bakalářskou práci považuji za zdařilou. 
 
Bakalářskou práci Markéty Květoňové doporučuji k přijetí k obhajobě s návrhem 
klasifikace výborně. 
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