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Posudek bakalářské práce Heleny Houškové s názvem 
Pracovní podmínky se zaměřením na pracovní prostředí 

Posuzovanou bakalářskou práci lze již na úvod posudku hodnotit jako celkově 

podařenou a přínosnou. Autorka se v ní zabývá tématem, které je sice dlouhodobě 

vysoce frekventované, často je ovšem chápáno v nejrůznějších souvislostech. Text má 

rozsah 46 textových stran + 7 stran příloh a je rozdělen do 5 samostatných kapitol, 

Úvodu a Závěru. Soupis bibliografických citací obsahuje 28 pramenů, ovšem žádný 

z nich není cizojazyčný, čímž autorka nesplnila jeden ze základních formálních 

požadavků kladených na tento typ textu. Doplňková Bibliografie pak uvádí dalších II 

titulů, z toho 2 cizojazyčné. Jedná se literaturu solidní úrovně a relevantního zaměření, 

velké zastoupení mají články dostupné na internetu. Autorka v celém textu prokazuje 

svou schopnost korektně s těmito prameny pracovat a vybírat vhodné informace. Ze 

stylistického hlediska je práce vypracována pečlivě a zodpovědně a je až na výjimky 

(porušení návaznosti textu na str. 8, příliš dlouhé citáty na str. 19-20, 38 nebo 46) 

prosta dalších formálních pochybení. 

V úvodu práce se autorka věnuje rozboru základní terminologie a hlavních 

tématických oblastí. Často využívá odkazů na platné právní normy, čímž ale tyto 

pasáže nabývají převážně deskriptivního charakteru. Rovněž subkapitola 1.2 má spíše 

charakter kompilace názorů vybraných autorit. Teprve v další části textu autorka 

nabízí své vlastní (a nutno uznat že zajímavé a praktické) postřehy. Druhá kapitola 

symbolizuje výraznější přechod k praxi, i když je pravda, že např. jednotlivé rizikové 

faktory jsou spíše vyjmenovány a popsány, než vysvětleny. Na první pohled zaujme 

nejednotný pohled na danou problematiku, kdy je vnitřním faktorů věnován pouze 

minimální prostor. Tento přístup by si (i pokud bereme v potaz celkové zaměření 

práce) určitě zasloužil podrobněj ší zdůvodnění. 

Ve čtvrté kapitole se již autorka dostává k tématu, které ona sama označuje za 

cílové - open space. Kromě základního popisu a přihlížení historie tohoto konceptu 

obsahuje text i hodnocení a konkrétní příklady z praxe. V této souvislosti se nicméně 

nabízí otázka, na základě čeho jsou tyto příklady (str. 23-24) vybrány? Na základě 

vlastní zkušenosti, četby odborné literatury či autorčiny fantazie? Z textu samotného to 



jednoznačně nevyplývá. Překvapí zakončení této kapitoly, které je poněkud uspěchané, 

bez vnitřní provázanosti s předcházejícími i následujícími pasážemi. 

V dalším textu je pozornost věnována problematice psychické zátěže. 

Charakteristické je opět pečlivé zpracování tématu, s rozsáhlými přesahy do praxe. 

Opět mám ovšem v této souvislosti jednu otázku: proč si autorka myslí, že těmi 

nejvýznamnějšími stresory jsou právě úkolová monotonie, hluk a osobní faktory, a 

nikoli třeba vztahy na pracovišti, pracovní tempo apod.? Poslední kapitola se pak 

zabývá syndromu vyhoření a jeho vztahu k open space. 

Z celého textu je zřejmé, že autorka se v dané problematice velmi dobře 

orientuje. Přesto se však vnucuje otázka, zda bylo skutečně dodrženo téma práce, 

vyplývající z jejího názvu. Nelze se ubránit dojmu, že zúžení pohledu na oblast open 

space mělo být právě v tomto názvu reflektováno. Autorce se v žádném případě 

nepodařilo komplexně zachytit ani problematiku pracovního prostředí, ani fenomén 

open space. Text je pojat značně výběrově, autorka již od začátku směřuje k předem 

stanovenému specifickému cíli, pročež reflektuje pouze některé aspekty problémy a 

ostatní nechává zcela stranou svého zájmu, případně se jich pouze dotýká bez hlubšího 

vjemu. Tam, kde se autorka zabývá tématem open space, je výklad podrobný, 

komplexní, logicky stavěný, doplněný odkazy na vlastní praxi a zkušenosti. Zbývající 

pasáže mají bohužel deskriptivní charakter a čtenář se nemůže ubránit dojmu, že jsem 

tzv. "do počtu". Paradoxně asi nepřínosnější a nejzajímavější částí práce je Závěr, 

který kromě obvyklého shrnutí přináší i objevné a velmi relevantní názory. K této 

práci nicméně nemám z formálního ani odborného pohledu žádné další zásadní 

připomínky. Domnívám se, že ji lze považovat za celkově velmi zdařilou a vyhovující, 

a proto ji doporučuji k obhajobě. 
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