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Předkládaná diplomová práce se věnuje mimořádně aktuálnímu tématu. Cíle jsou výborně definovány,
z metod oceňuji využití nástrojů statistiky a opravdu velmi širokou bázi tuzemských i zahraničních
zdrojů — jak tištěných, tak elektronických. V práci je jasně patrná snaha o systematický a komplexní
přístup. Výzkum ukázal na zajímavé rozdíly' v úrovni marketingových aktivit dopravních podniků
z velkých tuzemských měst. Kladně hodnotím přílohovou část práce, která vhodně ilustruje část
textovou/analyticko-výzkumnou. Přes řadu kladů má předkládaný text i určité rezervy. Jsou patrné jak
v teorii, tak i v praktické/výzkumné části. Konkrétně jde například o tezi: ”Reaktivní nábor (.. .) už
dnes není efektivní, proto ho nahrazuje tzv. active source” [str. 361, která kontrastuje s tezí [na str. 391:

'Dle výzkumu Profesia.cz patří pracovní portály mezi nejúčinnější formu vyhledávání zaměstnání
(.. .).” Některé pasáže práce mají charakter spíše ”povinně zmíněného obsahu” — např. SEO; jiné
(možná ještě důležitější) však chybí: UX, copy,vriting, aj. Některá tvrzení, ačkoli mají oporu ve
starší odborné literatuře, však dnes již nejsou platná (např. ne-možnost vybrat si umístění u RTB).
Drobné chyby se vyskytují i v oblasti gramatiky. Jako oponent postrádám informaci, kdo byl druhým
hodnotitelem nebo jaká kritéria a proč byla odebrána po provedeném předvýzkumu. Škoda, že práce
nebyla posunuta ještě o kus dál. Za pozornost by jistě stálo i srovnání konkrétních náborových kreativ,



FAKULTA EKONOMICKÁ
ZAPAOOCESKÉ
UNIVERZITY
V PLZNI

FAKULTA EKONOMICKÁ

Katedra marketingu, obchodu a služeb

argumentů a hodnotových nabídek cílených na potenciální nové zaměstnance. Celkově však práci
hodnotím ještě jako výbornou.

Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě:3

l. Můžete, prosím, sestavit žebříček faktorů, kterými se potenciální uchazeč o zaměstnání řídí při
výběru nové práce? Ilustrujte, jak na tyto faktory modelově reaguje podnik, který ve výzkumu získal
nejvíce bodů.

V Plzni, dne 20. května 2018 dpis ho otitele


