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ABSTRAKT 

Tato diplomová práce se věnuje možnostem využívání elektronické podpory v rámci 

personálních činností. Práce se postupně na základě odborných pramenů zabývá vývojem, 

obecnými podobami elektronické podpory, využíváním specifické podpory v jednotlivých 

personálních činnostech a směřování vývoje elektronické podpory v oblasti řízení lidských 

zdrojů. Součástí práce je také empirická studie, která je realizována smíšeným šetřením 

prostřednictvím polostrukturovaného dotazníku. Toto šetření je zaměřeno na současný stav 

využívání elektronické podpory vybraných personálních činností (jakými jsou analýza 

pracovních míst, získávání, výběr, přijímání, adaptace, nepeněžní odměňování, hodnocení, 

vzdělávání, péče o pracovníky a interní komunikace) v organizacích působících na 

území České republiky. 
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