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POSUDEK OPONENTA  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Spokojenost a výkonnost extrovertních a introvertních zaměstnanců na 
pracovišti typu open space 

Jméno autora: Michaela Vacová 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: Oddělení manažerských studií 
Oponent práce: PhDr. Lenka Emrová 
Pracoviště oponenta práce: Oddělení pedagogických psychologických studií 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Autorka se zaměřila na prozkoumání vztahu mezi introrverzí/extroverzí a spokojeností a výkonností na pracovišti typu 
open space  Toto zadání považuji za náročnější, bakalandka pracovala s třídění druhého řádu, aby dokázala popsat vztahy 
mezi třemi proměnnými (temperament/spokojenost/výkonnost) 

 

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. 

Cílem práce bylo prozkoumat vztah mezi temperamentem pracovníků a jejich spokojeností a výkonností v OS. Zadání a cíl 
práce byly splněny. Bakalandka navrhla konkrétní doporučení, která by mohla být pro společnost velmi přínosná.  

 

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

Zvolený postup považuji za adekvátní. Oceňuji navržení dalších výzkumů, které by rozšířily, ověřily a potvrdily stávající 
šetření.   

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Autorka pracovala s velkým množstvím zdrojů a prokázala schopnost provést srovnání různých autorů. Práce působí 
kompaktně, autorka postupovala systematicky a volila vhodné metody práce. Cíl práce a z něho vycházející výzkumné 
otázky jsou v souladu a konkrétně definované. Vlastním výzkumem odpověděla na všechny svoje výzkumné otázky a tak 
splnila cíl práce prokázat provázanost temperamentu se spokojeností a výkonností v OS.  Oceňuji zaměření spokojenosti a 
výkonnosti na konkrétní skupiny zaměstnanců.  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Formální a jazyková úroveň je v pořádku. Práce se dobře čte, je přehledná, neobsahuje stylistické, ani gramatické chyby. 
Působí uceleně a jednotně. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
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. 
Studentka shromáždila a využila relevantní zdroje. Citace a parafráze jsou jednotné, v souladu s citační normou.   
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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. 
 

 
 
 

 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

 
 

Práci považuji za velmi zdařilou, aktuální a přínosnou. Zvláště oceňuji zaměření se na provázanost temperamentu 
se spokojeností a výkonností zaměstnanců v open space a navržená doporučení. 

 

Konzultovala jste výsledky své práce ve s vedením společnosti a s jakým výsledkem? 

Je něco, co Vás překvapilo ve Vašich výsledcích? 

 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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