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Termín: řádný
Průběh obhajoby: Studentka představila svoji práci o pracovním stresu zaměstnanců

včetně hlavních závěrů. Vedoucí práce Jiří Vinopal přednesl
posudek, ve kterém práci pochválil. Zdůraznil, že práce pokrývá
několik nosných témat, která by sama o sobě mohla být předmětem
diplomové práce. Práce však témata dobře propojuje a tvoří podle
vedoucího logický celek, který by byl po drobných úpravách vhodný
k publikaci. Oponent Jiří Buriánek práci též pochválil a položil
otázku týkající se klastrové analýzy použité v práci. Člen komise Petr
Lupač položil metodologický dotaz týkající se analýz. Studentka na
oba dotazy odpověděla. Následovala krátká metodologicko-
statistická debata, která se ale týkala spíše různých alternativ řešení
než chyb ve studentčině řešení. Poslední dotaz Petra Lupače se týkal
vnímání stresu v různých profesích. Tuto otázku studentka řešila
kontrolou hladiny stresového hormonu v dostupných studiích pro
různé profese. Komise se na základě obhajoby shodla na známce
výborně.
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