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ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Stres na pracovišti 

Jméno autora: Barbora Valíková 

Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: Odd. manažerských studií 
Oponent práce: Daniel Toth 
Pracoviště oponenta práce: Odd. manažerských studií 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání práce obsahuje konvenční cíle, které jsou však dobře zvládnuté a odůvodněné.  

 

Splnění zadání splněno s menšími výhradami 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 

Cíle bakalářské práce autorka zcela splnila. Cíle sice nebyly příliš ambiciózní, avšak autorka prokázala schopnost realizovat 
praktické výsledky.  

 

Zvolený postup řešení částečně vhodný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

Autorky využila empirickou deskripcí, chybí však aplikace vybraných statistických nebo jiných vyhodnocovacích metod.   

 

Odborná úroveň B - velmi dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Odborná úroveň vyhovuje nárokům na bakalářskou práci. Vzhledem k tomu, že autorka provedla vlastní empirické šetření, 
chybí zpracování a analýza dat, analýzy závislostí, rozptylu nebo trendů.  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Formální kvalita práce je standartní, rozsah práce je dostatečný (46 stran).  

 

Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi dobře 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte 
výběr pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně 
odlišeny od vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu 
s citačními zvyklostmi a normami. 
Výběr zdrojů je relevantní, avšak některé zdroje nejsou v souladu s ČSN ISO 690.  
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Bakalářská práce je deskriptivně zaměřena. Chybí analýza, komparace a syntéza. Autorka vyvozuje z šetření jen 
obecné závěry, avšak drží se daného tématu a správně konstatuje zjištěná fakta.  

 

Odhadněte jaká je síla zavilosti mezi stupněm stresového zatížení a změnou produktivity práce? 

Existuje zavilost mezi mírou fluktuace zaměstnanců a stupněm stresového zatížení?  

 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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