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Hodnocení práce: 

Předložená diplomová práce se zaměřuje na problematiku mentální a emocionální zátěže 

zaměstnanců v souvislosti s BOZP. Za tímto účelem autor využívá pro získání potřebných dat 

model vybrané střední odborné školy. 

V teoretické části jsou postupně zakomponovány hlavní témata, tj. člověk v pracovním systému, 

zdroje a důsledky mentální zátěže. Autor zde sice využívá některé vhodné zdroje, nicméně 

uchopení a vymezení některých pojmů viz právě mentální zátěž je v některých bodech 

problematická. To se také týká např. vymezení problematiky mobbingu. Nicméně celkově chápu, že 

pro studenta technického oboru je přece jen obtížnější pracovat s dílčími tématy, které jsou bližší 

humanitním vědám… 

V praktické části autor provedl empirické šetření u zaměstnanců vybrané střední odborné školy. 

Využil zde pro tento účel vytvořený dotazník, který byl v elektronické formě. V podstatě ani 

k položkám dotazníku nemám až tak zásadnější výhrady, i když také některé pojmy viz mobbing, 

bossing apod., nejsou úplně ideálně uchopeny a přiblíženy respondentům. Nicméně vyhodnocení 

získaných dat je velmi slabé. Je pěkné, že autor udělal grafické výstupy apod., co z toho však 

plyne? Jaké konkrétní opatření jsou na místě pro optimalizaci stavu v prostředí daného subjektu? 

Nebylo by na místě využít také jiné metody sběru dat, aby nám to opravdu něco více dalo? 

Předchozí body jsou zároveň mými náměty pro diskusi u obhajoby. 

 

 

Celkové hodnocení práce:       

Známku uvede oponent dle svého uvážení dle klasifikační stupnice ECTS:  

A – výborně, B – velmi dobře, C – dobře, D – uspokojivě, E – dostatečně , F – nedostatečně.  

Stupeň F znamená též „nedoporučuji práci k obhajobě“. 

Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení 

E - dostatečně. 
V případě hodnocení stupněm „F – nedostatečně“ uveďte do připomínek a slovního vyjádření  

hlavní nedostatky práce a důvody tohoto hodnocení. 
 

 

 

 

Datum  26.5.2013         Podpis oponenta diplomové práce 


