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Předložená diplomová práce Bc. Iryny Zelenske se zabývá problematikou personálního marketingu, což je

v současné době velmi aktuální téma nejen pro společnost RADOM, s.r.o. Diplomantka v první kapitole teoreticky

vymezila zkoumanou problematiku s využitím mnoha zdrojů, čímž položila adekvátní teoretický základ pro další

kapitoly diplomové práce. V rámci druhé kapitoly diplomantka analyzovala personální marketing RADOM, s.r.o.,

přičemž výsledky analýzy využila ve třetí kapitole, kde prezentovala návrh opatření ke zlepšení personálního

marketingu, který ve čtvrté kapitole následně zhodnotila kvantitativně a kvalitativně z pohledu stěžejních

zainteresovaných stran. Studentka byla po celou dobu zpracovávání diplomové práce velmi iniciativní, proaktivní,

pečlivá a samostatná. Velmi pozitivně hodnotím analytickou část diplomové práce, která je velmi komplexní, a kde

studentka provedla mnoho relevantních analýz ve vazbě na zpracovávané téma včetně dotazování HR odborníků

a studentů FEI UPCE. Taktéž pozitivně oceňuji šířku a hloubku navržených opatření včetně grafických vizualizací

v přílohách diplomové práce. Diplomová práce je obsahově logicky provázaná, dobře strukturovaná a obsahuje

velké množství tabulek a obrázků, které velmi vhodně dokreslují řešenou problematiku. Předloženou diplomovou

práci klasifikuji: A, protože diplomantka splnila požadavky kladené na tento typ kvalifikační práce. Diplomová

práce nevykazuje známky plagiátorství. Doplňující otázky do diskuze: 1) Který z návrhů by měl být podle Vás

implementován nejdříve? 2) Byly návrhy diskutovány se zástupci RADOM, s.r.o., případně s jakými výsledky?
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