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Posudek vedoucí bakalářské práce 

"Pracovní prostředí" - Michaela Fialová 

Předložená bakalářská práce Michaely Fialové je věnována problematice pracovního 

prostředí s důrazem na fyzikální a ergonomické faktory, a to zejména v kontextu 

kancelářské činnosti. 

Soupis bibliografických citací předložené bakalářské práce Michaely Fialové 

"Pracovní prostředí" zahrnuje celkem 30 položek včetně internetových zdrojů, z toho 

je 5 pramenů cizojazyčných. Autorka práci strukturovala do 9 tematických kapitol, 

vhodně ji doplňují přílohy. 

Jako cíl své práce si stanovila Michaela Fialová zpracovat oblast pracovního 

prostředí v souvislosti s fyzikálními faktory a ergonomií a poukázat na skutečnost, že 

právě tyto faktory, které jsou často přehlíženy, mohou být příčinou zdravotních 

komplikací i nespokojenosti pracovníků. Cílem autorky bylo zaměřit se na vliv těchto 

faktorů na výkonnost pracovníků a na možnosti řešení nepříznivých vlivů na práci a 

na člověka. V práci autorka využila firemní dokumenty i zkušenosti a názory 

pracovníků týkající se dané oblasti. 

Autorka ve své práci nejprve celkově charakterizuje pracovní prostředí, jeho dílčí 

oblasti. Dále vymezuje ergonomii jako obor s nástinem jeho historického vývoje, 

zaměřuje se na ergonomická měření a na úpravu kancelářského vybavení. Poté 

popisuje prostorové rozvržení pracovního prostředí. Následující kapitoly práce 

postihují jednotlivé faktory, které působí na pracovišti - hluk, osvětlení, barevnou 

úpravu pracoviště a mikroklimatické podmínky (teplota a vlhkost vzduch, rychlost 

jeho proudění, čistota, tlak a ionizace vzduchu). Nové přístupy k pracovnímu 

prostředí - open space, hot desking a feng-šuej popisuje Michaela Fialová 

v předposlední kapitole své práce. V poslední kapitole představuje přístup konkrétní 

společnosti k pracovnímu prostředí. 



Téma fyzikálních a ergonomických faktorů pracovního prostředí rozhodně není 

častým tématem bakalářských či diplomových prací. Svým tematickým zaměřením a 

zejména obsahovým zpracováním je práce Michaely Fialové přínosná, může být 

dobrým informačním zdrojem. Jako vedoucí práce oceňuji její přístup v průběhu 

zpracování bakalářské práce, její zájem a úsilí. 

Předloženou bakalářskou práci Michaely Fialové hodnotím kladně a doporučuji její 

přijetí k obhajobě. 
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