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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
The assignment related to the analysis of the effect of the working environment on employee satisfaction 
is more challenging. 

 

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. 

The assignment can be considered as fulfilled. The student theoretically defined the issues of working 
environment and employee satisfaction, introduced a selected company including its working environment, 
conducted her own survey, made relevant conclusions and proposed a new office design in the selected 
company. 

 

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

The procedure selected can be considered as correct. The only significant reservation concerns the structure 
of the theoretical part. It should be more logical given the goal of the thesis. It should be primarily and mainly 
about the working environment and its effect on employee satisfaction. Chapters 1.1 to 1.4 represent a general 
explanation of project management, which is not the most important for achieving the goal of the thesis. 

 

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. 
The overall concept of the thesis meets the requirements. However, the student misunderstood concepts 
of human capital and human resources. She also loosely uses terms like working environment, workspace, 
working space or workplace, which reduces the professional level of the thesis. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Both the formal and the language level meet the requirements. 
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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. 
The student used relevant information sources, but bibliographic citations are not uniform and correct. 
 

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. 
Vložte komentář (nepovinné hodnocení). 

 

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. 
 
The student examined the effect of the working environment on employee satisfaction with the goal to apply 
knowledge of project management and propose a new office design in the selected engineering company X to 
improve employee satisfaction. The goal of the thesis can be considered as fulfilled. The overall concept meets 
the requirements. The results are useful both in theory and practice. 
 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 

 

 

Otázky k diskusi: 

1) What is the difference between human capital and human resources? 

2) Who should initiate the need to change the working environment in the organization and how to prove 
that the change is needed? 
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