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Disertační práce se zabývá velmi aktuálním tématerrr vztahujícínr se kmožnostem vyuŽití on-

line nástrojů v oblasti řízení lidskýclr zdrojů. Vzhledem k současnému vývoji na trhu práce je

zpracování takového tématu přínosné a bude jistě vítaným obohacením i pro firemní praxi.

Fo r mtÍl ní asp e kty dis ertač n í prúce

Po forrnální stránce předložeriá disertační práce nevykazuje nedostatl<y. Práce nrá jasnou a

logickou strukturu,.ie členěna do šesti lrlavních kapitol (autor chybně v úvodu na s. 17 hovoří
o pěti kapito|ách), z toho jsou první tři kapitoly věnovány teoretickým východiskům, konkrétně

talent nlanagenrentu' personálnímu marketingu,a souvisejícím on-line nástrojťrm. obsalrově

|sou kapitoly vhodně provézány s tématem práce, kaŽdá hlavní kapitola je opět přehledně a

logicky strukturována do dílčích podkapitol. Drobnou výhradu bych měl jen k názvu kapitoly
3.4, který by měl znít spíše,.Vybrané on-line nástroje personálního marketingu"', jelikoŽ

obsahově tato část jistě nepo_iednává o plném rozsahu dostupných nástrojů jak personálního

marketingu obecně, tak arii on-line marketingu. Tam však autor zaměřil pozornost alespoň na

nástroje nejdťtleŽitější. Nutno dodat, Žetato kapitola je z hlediska obsahu azaměÍení disertační

práce stěŽejní, autor mohI zváŽit její rozšíření s cílem poskytnout co nejlópe obraz o

dosavadním stavu poznárrí problematiky využití on-[ine náslrojů v recruitmentu talentovaných
pracovníl<ů. Na řadu podstatných zdrojů je v tomto ohledu odkázáno. rešerše mohla pol<račovat

i do oblasti efektivity vyuŽiÍí nástrojů, jako jsorr kariérní stránky, viz např. Howieson. C', &
Semple, S. (2013). The impact of career websites: What's the evidence? British Journal of
Guidance & Counselling,41(3), 2B7-301ajiné. Yýzkumnáčástje rovrrěŽ strukturována logicky

a přelriedně, závěreěná kapitola vhodně shrnuje výsledky celé práce včetně limitace výzkumů'
Práce je psátra kultivovanýrrr jazykem, systematicky a přehledně, po ťormální stránoe práce

zce[a naplňuje požadavky kladené na tento typ prací" V práci se jen místy objevují zbytečné

anglicismy typu .,postování příspěvků", které lze snadno nahradit českýnl ekvivalentem (např.

'.publikování příspěvků").

obsuh disertuční prúce, metody

Térna disertačrrí práce je zajímave a aktuální, kjeho voibě nelze mít výhrady. Teoretická

východiska práce v;'cházejí z poctivé rešerše zahraničních vědeckých publikací, na néŽ je

v průběhu práce správně odkazováno. Nejen teoretická část, ale rovněŽ metodologie
jednotlivých str.rdií. se odvolává na související literaturu, kterou autor podkládásvá rozhodnutí

ohledně designu výzkurrru' Metodika jednotlivých studií 1e vŽdy detailně popsána v příslušné

kapitole. Autor stanovil výzkurnné otázky a hypotézy' které dále testoval. V první studii vhodně

aplikoval vícerozměrnou statistickou metodu. Zde |ze ocenit snahu o komplexní zaclrycení



Souvislostí, shluková analýza byla provedena v několika krocích jak za ceIý soubor
proměnnýclr, tak samostatně za kariérní stránky a sociální média. Autor rovněž testoval vybrarré
vztahy mezi proměnnými. Druhou studii lze označit spíše za výzkumnou sonclu, která má
s ohledem na charakter kvantitativního výzkunru značné limity zejména v metodě výběru a s ní
související nízkou reprezentativností výběrového souboru. RovněŽ obsahově molrl být tento
výzkum podrobnější, chybí např. informace ovýznamu kariérníclr stránek firmy a sociálních
médií ve srovnání s jiným zdroji inťormací, jako jsou pracovní portály aj. Velni inspirující částí
je pak závěrečná studie' která má charakter kvalitativního výzkumu. Autor zde rovněŽ využil
oční kameru, což je velmi vítané obohacení rrretodického aparátu této disertační práce. Celkově
doktorand přistupuje velmi korektně k volbě a použití výzkumnýclr metod, včetně zhodnocení
a interpretace výsledků. ocenit lze také průběžné odkazování na jiné studie a účelné provázátrí
teoretické a výzkumné části.

Formulace cílů a jejich naplnění

V diser1ačníprácije formulován 1rlavní cíl a související tři dílčí cíle, které jsou dále rozvedenv
na dílčí specifické cíle. Cíle jsou odpovídající tomuto typu praci a rrrají jasnou vazbu na obsah
diser1ační práce a provedený výzkum. Ve vztahu k formulaci cí|ů by bylo moŽrré výknout dva
nedostatky. Hlavní cíl práce slibuje mj' ,,analyzovat a zhodnotit současný stav vyuŽití online
nástro.iů personálního nrarketinguo'' Autor mohl upřesnit, Že záměr se týká pouze českého trlru.
Navíc ana\ýza proběhla pouze zavybtané ťtrmy z Žebříčku ToP Zaměstnavatelé, coŽ ale autor
v textu korektně zdůvodňuje. Úplnou odpověd' na otázku stavu současného vyuŽiÍí online
nástrojů personálního marketingu by však poskytl spíše rozsáhlejší kvantitativní výzkun] na
reprezentativním výběru firem. Mohlo by se jednat např. o výběr největších firenr za kaŽdé
odvětví, žebříček ToP Zaměstnavatelé je jiŽ v určitérn ohledu specifickým souborem, výsledky
nelze spolehlivě zobecnit' Druhým menším nedostatkem je chybějící vazba mezi dílčími cíli a
druhou studií rrrezi absolventy. Výsledky však jistě přispěly alespoň k naplnění specifického
cíle 1'4. Autor dále vjednotlivých studiích stanovil výzkumné otázky ahypotézy. Tyjsou
relevantní ve vztalru k hlavním cílům práce. Student k testování lrypotéz volil adekvátrrí
metodický aparát, volbu korrkrétníclr statistických testů vŽdy zdůvodnil' respektoval daný typ
proměnných a další nutné podmínky vyuŽití testu. Výzkulnnou část práce povaŽuji za zdařilou.
ťtroveň zpracování odpovídá poŽadavkůrrr na disertační práce, autor vhodně kombinu'ie různé
metody sběru dat a volí adekvátní statistický aparát pro analýzu dat. Lirnity výzkrrrnu jsou
patrné zejnéna ve výběrových souborech, což je však u podobných prací, vzhledem
k nrožnostem studentů doktorského studia, pochopitelné' V disertační práci .|sou limity
výzkumu korektně uvedeny, nesnižují významně celkovou úroveň práce.

Výsledky disertační prtice

Disertační práce je přínosná již v provedené rešerši literatury, kdy přináší ucelený pohlecl na
témata sor"rvisející se zkoumanou problematikou. Jedná se přitom o témata Vysoce aktuální.
v případě personálního marketingu zatím nedostatečně zpracovaná. Proto je tato disertační
práce .iednoznačně vítaným obohacením odborných zdrojťr. Stejně tak výsledky výzkunlu
poskytují inspirující Zjištění ke stavu vyttŽivání on-line nástrojů při získávání zaměstnanců
nejlepšími zaměstnavateli na českém trhu. Autor nabízí praktická doporučení k využití
vybraných on-line nástrojťr pro zvyšování atraktivity zaměstnavatele v očích generace Y. Jedná



Se o Velmi problematickou otázku řady firem, lze tak očekávat zájemo výsledky této práce mezi
zástr"rpci firemní praxe. Předností této disertační práce je schopnost propojit akademický
výzkum adekvátní odborné úrovně s praktickou potřebou trhu, výsledky práce jsou tak
vyuŽitelné nejen v teoretické, ale také praktické rovině. Téma má potenciál k dalšímu
zkoumání, 1ak jiŽ sám autor naznačiI, výsledky deskriptivního výzkumu týkajícího se
lrodnocení současnélro stavu vyuŽití on-line nástrojů v talent managmentu by bylo Žádoucí
obohatit o ťázi explanace zjištěných výsledků, identifikovat bariéry úspěšné implementace
těchto nástrojů v praxi" Nabízí se rovněŽ otázkamezinárodního srovnání.

P ub likuční aktivity doktorandu

Publikační aktivity doktoranda souvisejí s výzkumným zaměřením diser1ační práce' zejmérra.je
patrný zájem o témata sor"rvisející s digitálním prostředím" Počet a charakter publikací je
adekvátní pro studenta doktorského studia, oceňuji publikační výstup v časopise indexovaném
v databazi Scopus"

Otcizky do diskuse

l) V první studii autor zkoumal atraktivitu zaměstnavatelů dle kvantifikované Úlrovně
kariérních stránelr a sociálních médií. V rárnci obhajoby by mohl diskutovat srovnání
výsledků této studie Se skutečným pořadím těchto firem v Žebříčku ToP
Zaměstnavatelé roku 20 1 6.

2) Nakolik se ve výzkumu projevila souvislost odvětví zkoumaných firem a úrovně jejich
komunikace na sociálních sítích? Není mj. významné zastoupení finančních institucí
rnezi ne.jméně atraktivními zaměstnavateli pro generaci Y důsledkem obtíŽnější pozice
v neformálníclr térnateclr oproti soupeřům z technologického (Google, Microsoft) či
autornobilovél-ro odvětví (Škoda Auto)?

Závér

ProtoŽe. obsah práce splriuje poŽadavky kladené na doktorskou disefiačn í práci, samotná práce
je kvalitní a autor zde prol<ázal potřebrré znalosti v daném oboru a schopnost vědecky pracovat.
coŽ dokazuje mj" iprezentovanápublikační činnost, hodnotírn tuto doktorskou práci kladně a
doporučuji tuto doktorskou práci k obhajobě.
V případě úspěšné obhajoby navrhuji, aby byl ing. Michalu Mičíkovi udělen titul doktor (Ph.D.)
v oboru Podniková ekonomika a management.

Y Praze dne 7.2.2018 doc. Ing. íteslqý, Ph.D.


