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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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