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POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ  PRÁCE  
 

Jméno studenta: Simona Tichánková 

Název bakalářské práce: Personální marketing podniku 

 

Cíl práce: Cílem BP bylo navrhnout, na základě analýzy uplatňování interního personálního 

marketingu ve vybrané společnosti, úpravu marketingového mixu v personálním marketingu. 

Jméno vedoucího bakalářské práce: Ing. S. Myslivcová, Ph.D., ING.PAED.IGIP. 

 
 

Výborně Velmi 
dobře 

Dobře Neprospěl 

I. Hodnocení zpracování tématu studentem:  

Splnění cíle práce   x   

Volba metod a jejich aplikace při zpracování tématu   x   

Hloubka provedené analýzy  x   

II. Hodnocení struktury a obsahu práce:  

Přehlednost a logická stavba (struktura) práce  x   

Aktuálnost a vhodnost použitých pramenů  x   

Schopnost studenta zpracovat získané podklady  x   

Přiměřenost a srozumitelnost závěrů práce   x   

Formulování vlastních názorů studentem  x   

III. Hodnocení formy a stylu práce:  

Formální úprava práce (text, tabulky, grafy)  x   

Stylistická úroveň práce  x   

Práce s českou literaturou včetně odkazů a citací   x   

Práce se zahraniční literaturou včetně odkazů a citací  x   

  

Posouzení výsledku kontroly plagiátorství v IS STAG Posouzeno bez výhrad x 

Posouzeno s výhradami  

Vyjádření minimálně v rozsahu 10 řádků k bakalářské práci z hlediska splnění jejích cílů, 
využití metod řešení a návrhů opatření včetně formální úpravy, práce s literaturou a její 
citace (uveďte na druhou stranu posudku).  

 
Otázky k obhajobě bakalářské práce: 

1. Můžete na základě dotazníkového šetření říci, na kterém oddělení jsou zaměstnanci 

nejméně spokojeni? 
2. Které konkrétní atributy marketingového mixu v personálním marketingu navrhujete 

analyzovat pro zjištění kvality uplatňování interního personálního marketingu. 
 

Práci doporučuji  - k obhajobě.   
 
Bakalářskou práci navrhuji klasifikovat stupněm:   velmi dobře              

 
 
Datum:  24. 4. 2019                                                                                                                                                                                             

            ………………………………………………… 
 Podpis vedoucího bakalářské práce 
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Studentka se ve své práci věnuje personálnímu marketingu, konkrétně internímu 
personálnímu marketingu. 
V teoretické části BP studentka vysvětluje význam personálního marketingu, popisuje 

marketingový mix v personálním marketingu. S ohledem na téma BP se v této části 
studentka také věnuje problematice pracovní spokojenosti a motivace zaměstnanců. 
V praktické části BP nás studentka seznamuje s vybranou společností. Následuje 

analytická část, jejímž hlavním úkolem byla analýza spokojenosti 
zaměstnanců/zákazníků. V závěru práce jsou předloženy návrhy a doporučení, které 
by měly vést k efektivnímu uplatňování interního personálního marketingu. Návrhy 

jsou pro přehlednost prezentovány jako součást marketingového mixu v personálním 
marketingu. Marketingový nástroj produkt je nepřesně zpracován. 
Závěrem je možno ocenit práci studenty, protože se během zpracování BP musela 

vypořádat s nedostatkem zdrojů na zpracovávané téma. Studentka pracovala 
samostatně. Ne výraznou slabou stránkou práce se někdy jeví formulace a skladba vět. 
 
 


