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1. Obsah a struktura práce
Autor se zaměřil na dosti originální a z hlediska frekvence mezi kvalifikačními pracemi 

ojedinělé téma, které však velmi dobře rezonuje s odbornou orientací katedry. V jeho práci lze 
vysledovat dvě části, první se soustřeďuje na rozsáhlejší množinu odborné literatury a autor si zde 
vytyčil čtyři základní cíle: kompilací odborných zdrojů převážně z oblasti organizace a řízení 
vymezit pojem talent, dále stejným způsobem shrnout možnosti získávání talentovaných jedinců 
pro organizaci, po té tou samou cestou určit, zda existují specifika pro získávání talentovaných 
jedinců a případně je představit a za čtvrté takto shrnout vlivy využívání internetu na získávání 
zaměstnanců, právě s přihlédnutím ke specifikům získávání talentovaných jedinců. Druhá a
plynule navazující část je zaměřena empiricky a jejím klíčovým cílem je ověřit akcenty trendů 
v oblasti získávání zaměstnanců a talentů prostřednictvím internetu. Autor si vybral metodu 
analýzy dokumentů, v rámci níž sleduje, jak se tyto trendy projevují v „internetové praxi“ tří dosti 
specifických organizací (Škoda Auto, Atlas Copco a DHL).

Postup výkladu je pochopitelný a přehledný, text má logické členění na jednotlivé kapitoly 
a jejich části a odvíjí se v intencích deklarovaných, výše zmíněných cílů. Přílohy A a B jsou 
poměrně rozsáhlé, cca 40 stran, ale informačně velmi bohaté a čtenářsky atraktivní (např. Příloha 
B přináší 49 barevných obrázků profilů, inzerátů, prezentací ad. zavěšených sledovanými 
organizacemi na internetu). Text práce cca o 50 % převyšuje stanovený minimální rozsah.

2. Odborná úroveň
Deklarované cíle byly formulovány promyšleně včetně navrhovaných způsobů jejich 

dosažení. Současně je možné konstatovat, že cíle skutečně naplněny byly a závěry kvalitních a 
utříděných kompilací, stejně jako shrnutí empirických poznatků z analýzy dokumentů osobně 
považuji za zřetelný autorův přínos. Další „kladné body“ bezesporu zaslouží za vůbec originálně
koncipovaný nápad. Současně mu nelze upřít vysokou míru informovanosti v problematice, ve 
které se svým řešením diplomového úkolu pohybuje.

Popis metodologických aspektů empirického zkoumání (obsahové analýzy dokumentů) 
nechybí, ostatně i ta je nepříliš častým způsobem získávání údajů. Jen bych si možná popis tohoto 
nástroje býval představoval ještě trochu více utříděný a konkrétněji vymezený a úvahy o důvodech 
výběru právě těchto sledovaných organizací podrobnější.

3. Práce s literaturou
Soupis bibliografických citací zahrnuje přes 170 položek, tištěných i elektronických, česky 

psaných i cizojazyčných. Asi 60 % z nich tvoří internetové firemní materiály, což je vzhledem 
k tomu, že autor tento druh dokumentů analyzoval, pochopitelné. Citace mají podobu 
odpovídající normě. Stejně je tomu tak s odkazy v textu, kde autor důsledně uvádí – tam, kde je 
to možné – stránkovou lokaci i v případě parafrází.

Zde bych měl jen dvě drobné připomínky. Soupis bibliografických citací je standardní 
kapitolou, proto bych jí v obsahu i přímo v textu přidělil odpovídající číslici. A u odkazů, které se 
týkají sborníku, bych uváděl konkrétního autora příslušného příspěvku, který ostatně figuruje 
v Soupisu, aniž by současně bylo nezbytné poznamenávat do odkazu částicí In, že se jedná o 
příspěvek do sborníku (viz např. s. 14, s. 16 aj.).



Rozhodně lze konstatovat, že autor prokázal rozsáhlý přehled o relevantních pramenech a 
že s nalezenými materiály taktéž dokáže tvůrčím způsobem nakládat.

4. Grafické zpracování
Grafická úroveň textu je nadstandardní, jeho členění výrazné, čtenář se i přes jeho nemalý 

rozsah v něm bez problémů orientuje. Úprava stránek je vzdušná, přehledná, příjemně čitelná. O 
obsáhlé a atraktivně pojednané obrazové Příloze B jsem se již zmiňoval.

5. Jazyková úroveň
Práce je napsána srozumitelným, zvládnutým jazykem. Dobře se čte, k čemuž patrně 

přispívá i to, že autor neupadá do stereotypního rytmu souvětí, občas vloží mezi delší věty jednu 
úplně krátkou, čímž se tok sdělení dynamizuje. Z hlediska gramatického jsem při běžném, zcela
nekorektorském čtení nenarazil na žádné zjevné anomálie. Zachytil jsem zbytečnou interpunkci (s. 
9, 7. ř. zd. a s. 23, 13. ř. zd., možná by se jich našlo více) a špatný tvar 3. pádu mn. č. slova 
specifikum (s. 12, 8. ř. sh.). Také se několikrát objevilo „zdali“, osobně bych asi dával přednost 
kratšímu „zda“.

Jeden fenomén však považuji za poněkud rušivý: autor by měl zvážit, zda užívat 1. osoby 
plurálu pouze v rámci jakéhosi apelu na spoluúčast čtenáře (např. „často se setkáváme“, „pokud
chceme porozumět“ apod.), či se uchýlit též k důslednému „majestátnímu“ plurálu autorskému 
(„předkládáme shrnutí“, „v rámci které sledujeme“ apod.), což obojí můžeme najít hned v Úvodu 
na s. 7. Obdobně „zanalyzujeme dostupnost“ a „vymezíme i pojem“, viz s. 9, ale dále nám říká „v 
této práci však budu využívat“ (tamtéž, 2. ř. zd.). Tohle trochu mate. Já bych onen majestátní 
plurál autorovi příliš nedoporučoval, často není pak jasné, zda něco nalezl a analyzoval sám nebo 
ještě s někým, nehledě na to, že tento publikační styl, jak se domnívám, je dnes už lehce z módy.

6. Podněty k rozpravě
Jaké tři základní analytické pojmy/kategorie by si měl výzkumník aplikující obsahovou 

analýzu v rámci techniky sběru dat zvané studium dokumentů vymezit? A co by je konkrétně 
v případě autorových analýz představovalo? Může se technika zvaná studium dokumentů použít 
jak v kvalitativním, tak v kvantitativním zkoumání?

7. Závěrečné hodnocení práce
Jsem přesvědčen, že odevzdaná práce splnila stanovené cíle a i v dalších parametrech plně 

vyhovuje požadavkům na druh těchto prací kladeným, takže ji doporučuji k obhajobě. Výše 
uvedené poznámky a připomínky nepovažuji za tak podstatné, aby mi bránily navrhnout pro tuto 
originální a v mnohém průkopnickou práci klasifikaci výborně.
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