
univerzita Tomáše Bati ve zlíně
Fakulta aplikované informatiky

ABCDEF
Hodnocení:
A - nejlepší; F - nevyhovujícítrx!!n!n!X!D!x!x!!!nX!!n!!!xnID!xnDlD!DXn!!nX!!!!n!x!n!!I!XnDlnxl!Dn!DN!!Dx!!Dn

POSUDEK VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCP

Student: BC.BENEŠ.r,{run Vedoucí práce: Doc.Ing. Jiří Gajdošík,CSc.

§tudijníprogram: Inženýrskáinformatika
Studijní obor: Bezpečnostní technologie, systémy a management
Akademický rok: 201612017

Téma diplomové Vliv stresu na zaměstnance
práce:

Hodnocení práce:

1. obtížnost zadaného úkolu
2, Splnění všech bodizadáni
3. Práce s literaturou a její citace
4. Úroveíjazykového zptacovéni
5. Formální zpracování- celkový dojem
6. Logické členění práce
7. Vhodnost zvolené metody řešení
8. Kvalita zpracovžni teoretické části
9. Kvalita zpracováni praktické části
10. Výsledky a jejich prezeriace
11. Závéry práce a jejich formulace
12. Přínos práce a jejivyužití
13. Spolupráce autora s vedoucím práce

Výsledek kontroly plagiátorství:
Výsledek kontroly plagiátorství - nejlyšši míra podoby je }Yo - práceje autorská.

Celkové hodnocení práce:
Výsledná známkanení průměrem výše uvedených hodnocení. Známkuuvede vedoucí dle svého

uvžžení dle klasifikační stupnice ECTS:
A_výborně,B-velmidobře,C-dobře,D-uspokojivě,E-dostatečně,F-nedostatečně.

F znamenátéž

Další připomínkyo ryjádření, náměty k obhajobě práce (možno pokračovat i na další stránce):
Diplomová práce je zpracována na středně náročné téma. Její zpracovéni vyžadovalo
multidisciplinární znalosti. Student v práci prokézal samostatnost, schopnost formulovat problémy a
nazákladé rozboru navrhovat způsob řešení, Konzultace využil v minimálním rozsahu.
Pb stránce obsahové mápráce odpovídající zaměření - postupně vymezující danou problematiku.
Autor se věnoval popisu stresorů, zejména jejich vlilrr na pracovní výkonnost. Teoretická část je
zaméŤena správným směrem, dostatečně vysvětluj e danou problematiku.

Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení

C - dobře
V případě hodnocení stupněm ,,F - nedostatečně" uveďte do připomínek a slovního vyjádření

hlavní nedostatky práce a důvody tohoto hodnocení.



Praktická část předstal,uje dotazníkové šetření v konkrétní firmě, vyvozeni závěŇ a návrhu

manažerských přístupů k řešení.
Po stránce formální je práce strukturovaná v souladu s požadavky na DP. Z hlediska Úrovně

formálního zpracováni se práce vyznačuje některými nedostatky - jako jsou gramatické chyby,

formální způsob úpraly, atd.

Práce splňuje požadavky na diplomovou práci, proto ji doporučuji k obhajobě.
K práci nemám žádné otázky.
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