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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Práce je náročná z hlediska výběru respondentů a získávání odpovědí na dotazy 

 

Splnění zadání splněno 
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. 

Práce splňuje zadání. Byly analyzovány stresory ve společnosti a navržena opatření k jejich eliminaci. 
 

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

Dotazník vyplnilo téměř 40 % pracovníků společnosti a současně byl proveden rozhovor s generálním ředitelem. 

 

Odborná úroveň C - dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Autorka poměrně dobře odhalila stresové situace, kterým jsou zaměstnanci společnosti vystaveni a navrhla opatření 
v souladu se zkušenostmi získanými z jiných společností. U většiny zaměstnanců nelze relaxační aktivity realizovat během 
pracovní doby a tak jsou nabízeny zaměstnancům jako benefity po pracovní době. Na výměně informací zejména mezi 
manažery se dlouhodobě pracuje, aktuálně byla zavedena pravidelná hlášení manažerů, která obsahují informace zejména o 
výsledcích hospodaření, informace o realizaci zakázek  a informace z jednání se zákazníky. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Pro společnost, která je předmětem průzkumu, je práce po teoretické i praktické stránce zcela srozumitelná. 

 

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 dostačující a případnému zájemci o danou problematiku umožňuje dohledat další potřebné informace. 
 

Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
Výsledky práce jsou velmi zajímavé pro vedení společnosti, které se bude o tyto poznatky opírat při rozhodování o 
protistresových opatření. 
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 
 
Práce odpovídá požadavkům na bakalářskou práci a doporučuji ji k obhajobě. 
 
Práce přinesla velmi zajímavé poznatky pro vedení společnosti. Získané informace poslouží ke snižování stresorů 
na obou pracovištích společnosti. 
 
Je třeba snižovat všechny stresory ve společnosti nebo je třeba danou problematiku řešit individuálně? 
 
Jak přispívají pracovníci ve společnosti k vytváření stresorů svým osobním přístupem? 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 

 
 
 
 
 
Datum: 5.6.2017     Podpis: 


