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SUMMARY 

The diploma thesis relates to possibilities and using of electronic support in the human 

resource management. The thesis deals with the development, general types of the 

electronic support, using of specific types of electronic support in different personnel 

activities. There are also outlined trends and tendencies in the near future of electronic 

support in the human resource management. A part of the thesis is dedicated to an 

empirical study. The study is focused on the current situation of using electronic support in 

chosen personnel activities (such as analysing of job description, attraction, recruiting, 

personnel administration, adaptation, compensation and benefits, evaluation, trainings and 

internal communication). The respondents are organizations located in the Czech Republic. 

The empirical study uses the semi-quantitative approach and it is realized by the electronic 

semi-structured questionnaire. 
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