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Stručné slovní vyjádření k hodnocení závěrečné práce:
Předkládaná práce je velmi dobře strukturovaná. V textu se objevují chybné odkazy na internetové
zdroje. Předpokládám, že strana 29 je v práci zařazena do teoretické části chybně.
Výzkumné otázky jsou sestavené správně. Jen na 4. otázku není potřeba provádět průzkum dotazníkem,
neboť jsou všechna cvičení dostatečně medializována. Metodika distribuce dotazníků je popsána, ale je
místy nejasná. Grafická prezentace odpovědí je vzhledem ke zvolenému přístupu (hodnocení tří
dotazníků najednou) poměrně složité, ale poskytuje dobré porovnání.
Diskuze výsledky shrnuje, ale neporovnává je s žádným zdrojem. Závěr odpovídá na cíle práce. Práci
doporučuji k obhajobě.
Doplňující otázky pro obhajobu závěrečné práce:
1. Jak jste zajistil anonymitu dotazníkového šetření, když dotazníky odevzdávali respondenti
svému nadřízenému?
2. Jak plánujete využít informace získané z vašeho šetření?
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