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Jméno studenta:  Brabcová Martina 

Studijní obor/zaměření:  Podniková ekonomika a management 

Téma bakalářské práce:  Sociální klima na pracovišti "open space"  

 

Hodnotitel – vedoucí práce:  PhDr. Milan Jermář, Ph.D. 

 

Kritéria hodnocení:  (1 nejlepší, 4 nejhorší, N-nelze hodnotit)   1     2    3    4    N 

A) Definování cílů práce                 

B) Metodický postup vypracování práce              

C) Teoretický základ práce (rešeršní část)              

D) Členění práce (do kapitol, podkapitol, odstavců)             

E) Jazykové zpracování práce (skladba vět, gramatika)            

F) Formální zpracování práce                

G) Přesnost formulací a práce s odborným jazykem             

H) Práce s odbornou literaturou (normy, citace)             

I) Práce se zahraniční literaturou, úroveň souhrnu v cizím jazyce           

J) Celkový postup řešení a práce s informacemi             

K) Závěry práce a jejich formulace               

L) Splnění cílů práce                 

M) Odborný přínos práce (pro teorii, pro praxi)              

N) Spolupráce autora s vedoucím práce a katedrou             

O) Přístup autora k řešení problematiky práce              

P) Celkový dojem z práce               
 

 

Do Portálu ZČU byl zadaný tento výsledek kontroly plagiátorství1: 

Posouzeno              

Posouzeno - podezřelá shoda          

   

 

 

Navrhuji klasifikovat bakalářskou práci klasifikačním stupněm:2     výborně  

 

Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:3 

 

Bakalářská práce je zaměřena na problematiku "lidských" stránek pracovního prostředí. Předmětem 

zájmu je hodnocení názorů na kanceláře typu open space ve významné IT firmě. Rozvržení práce je 

logické. Jsou definovány důležité pojmy, stanoveny oblasti, v nichž je vhodné vliv tohoto typu 

kanceláří posuzovat. Poznatky o sociálním klimatu pracoviště jsou získány třemi typy metod: 

pozorování, rozhovor a dotazníkové šetření. Přes celkem pozitivní vyznění názorů respondentů se 

podařilo identifikovat několik oblastí, kam by mohly být směřovány návrhy na zlepšení. Práce tak 

naplňuje stanovené zásady a cíle. Navržené hodnocení je výborně, předloženou bakalářskou práci je 

možno navrhnout k obhajobě před státní zkušební komisí.  
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Metodické poznámky: 
1 Označte výsledek kontroly plagiátorství, který jste zadal/a do Portálu ZČU a odůvodněte níže při odůvodnění  

   klasifikačního stupně.  
2 Kliknutím na pole vyberte požadovaný kvalifikační stupeň.  
3 Stručně zdůvodněte navrhovaný klasifikační stupeň, odůvodnění zpracujte v rozsahu 5 - 10 vět. 
4 Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě – dvě až tři otázky. 

 

Posudek 2x oboustranně vytiskněte, podepište (modrým perem) a odevzdejte na sekretariát KPM FEK ZČU  

do 20. 5. 2019.  
  

Nově:  

Posudek zašlete mailem na zuzkam@kpm.zcu.cz v PDF formátu bez podpisu s názvem souboru BP nebo DP_příjmení 

studenta_OP. Pdf (příklad: DP_Xaver_OP.pdf). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě4: 

 

Jak by podle vašeho názoru mělo vypadat pracovní prostředí v této firmě, aby byly co nejvíce 

naplněny požadavky na práci jednotlivců i pracovních týmů? Uveďte hlavní prvky takového prostředí.             

 

 

 

 

 

 

 

 

V Plzni, dne 17.5.2019        Podpis hodnotitele  
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