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 Vedle teoretického zpracování problému se pokusit  určitým anketním 
výzkumem denotovat možné faktory ovlivňující pracovní výkon  a de 
facto návazně i pracovní spokojenost. 
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náročnost tématu na úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná 
teoretické znalosti  x  
praktické zkušenosti  x  
podkladové materiály (vstupní data) a jejich 
zpracování 

 x  

 
kriteria hodnocení práce úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná nelze hodnotit 
stupeň splnění cíle práce x    
samostatnost při zpracování tématu x 

 
  

 
 

logická stavba práce  x   
práce s českou literaturou včetně citací x    
práce se zahraniční literaturou včetně citací    x 
adekvátnost použitých metod  x   
hloubka provedené analýzy  x   
stupeň realizovatelnosti řešení  x   
formální úprava práce (text, grafy, tabulky)  x   
stylistická úroveň  x   
nároky BP na podkladové materiály, 
konzultace, průzkumy ... 

vysoké průměrné nižší nejsou 
 x   

použití analýz, matem. statistických a jiných 
metod, komparací apod. 

ve velké míře přiměřené částečné absentuje 
 x   

využitelnost námětů, návrhů a doporučení 
k řešení problému 

ve větší míře částečná nižší nevyužitelnost 
    

obsah a relevantnost příloh v textu či příl. 
části BP (tabulky, grafy, propočty apod.) 

vysoce funkční funkční méně funkční neuspokojivé 
 x   

 
Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte: x 
 
Připomínky a otázky k obhajobě : 
 

Práce se zabývá významným tématem ekonomické úspěšnosti podniku, kterým je 
pracovní výkon. Podstatné aspekty pracovního výkonu jsou potom popsány 
v teoretické části práce. Praktická výzkumná část bakalářské práce je dobře 
zpracována a to jak co se týče použitého dotazníku, tak i jeho interpretace –  některé 
získané údaje jsou( i přes velmi malý vzorek dotazovaných ) velmi zajímavé, jako 
příklad můžeme uvést vliv hluku a jeho hodnocení  pracovníky v těžkém průmyslu, 
kde tato intenzita bývá někdy až extrémní. Práci, i přes některé stylistické neobratnosti 
hodnotím jako více než velmi dobrou. 
 
 



 
 
 
 
Otázky k obhajobě : 
 

1.) Který údaj z aplikovaného dotazníku Vás nejvíce překvapil? 
 

2.) Je tzv. obsah pracovní činnosti rozhodujícím činitelem pracovní zátěže? 
 

 
Práce  je   doporučena k obhajobě  
 
 
Navržený klasifikační stupeň: velmi dobře + 
Do rámečku vypsat slovní hodnocení z této škály:  výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl/a 
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