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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 

 X   
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: 

1. Má zaměstnavatel nějaké konkrétní nástroje, jak sledovanou problematiku diagnostikovat, 

řešit a otázky prevence či následné pomoci potřebným pracovníkům jsou v našich 

podmínkách obvyklé, respektive, mají na nich zaměstnavatelé zájem, či převládá a je 

efektivnější člověku s problémem ukončit pracovní poměr? 

2. Domnívá se autorka, že na podobná témata odpovídají respondenti zcela podle pravdy, 

částečně či vůbec a co považuje za hlavní příčiny neuvádění správných informací? 

 

Autorka řeší zajímavé téma, které v našich podmínkách není mimo obecné problematiky 

BOZP  a problematiky pracovně-právních vztahů specificky diskutováno. Pro svou práci si 

vybrala konkrétní podnik, v němž realizovala empirickou sondu. Po obsahové stránce nelze 

mít k práci zásadnější výhrady. Práce je odvedena na velmi dobré úrovni, ovšem bez hlubších 

tvůrčích nápadů, z textu je cítit jistá schematičnost. Téma práce tedy skýtá prostor pro další 

bádání a hlubší rozbory např. v diplomové práci. 



Klady práce: Stručný, ale výstižný přehled dostupných základních informací o problematice. 

Způsob provedené analýzy, kdy jsou velmi zajímavé výsledky z rozhovoru. Zápory práce: 

Občasná stylistická neobratnost, překlepy, z obsahu vypadly údaje o závěru a dalších částech 

práce. Přes veškeré výhrady studentka prokázala, že je schopna samostatné tvůrčí práce. 

 

Práce    je   -   není   doporučena k obhajobě (nehodící se škrtněte) 
 

Navržený klasifikační stupeň: Velmi dobře 
Do rámečku vypsat slovní hodnocení z této škály: výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl/a 
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