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Hodnocení povědomí managementu a zaměstnanců firem o ergonomii kancelářského prostředí

33, 30, 1 dotazník " ergonomie v kanceláři" Korelační koeficient, 7

průměrná

průměrná

Cílem diplomové práce byl kvantitativní výzkum zaměřený na hodnocení povědomí o ergonomii pracovního prostředí, vybavení kanceláří, motorického chování 

a výskyt profesionálně podmíněných onemocnění u kancelářských pracovníků, personalistů a managementu firem v České republice. 

je zpracovaná na 99

69, z toho 30 cizojazyčných

Teoretické podklady jsou zpracovány v dostatečném rozsahu pro vypracování předložené diplomové 

práce a jsou tak adekvátním podkladem pro vypracování kapitoly " Diskuse" 

Kvantitativní výzkum proveden metodou elektronického dotazování pomocí 

nestandardizovaného dotazníku

stupeň hodnocení

● odpovídající zvolené problematice 

4. Využitelnost výsledků práce v praxi fyzioterapeuta:

Předložená diplomová práce má 99 stran textu. Po formální stránce je práce velmi kvalitní, je psána dobrou češtinou a celkově se dobře čte. Citace odpovídají 

platným normám a principům. 

Práce je logicky členěna do následujících kapitol: "Úvod", Teoretická východiska, která dostatečně a odpovídajícím způsobem sumarizuje poznatky o pojmu 

ergonomie,o ergonomii kancelářského prostředí, o profesionálně podmíněných onemocnění v ČR se zřetelem na onemocnění muskuloskeletální. Další 

podkapitulou jsou i informace o firemním prostředí. Student zpracováním teoretických podkladů prokázal vynikající schopnost práce s literárními zdroji. Třetí, 

čtvrtá a pátá kapitola zahrnuje vlastní praktickou část, kde diplomant pomocí cílů, úkolů, výzkumných otázek, hypotéz a metodikou výzkumu práce, nás uvádí 

do praktické části práce. Zde je uveden samotný výzkum, tedy vlastní dotazníkové šetření. Na tyto kapitoly navazuje  kapitola 6 " Výsledky" , která je pro 

vlastní výzkum nezastupitelným pokladem pro kapitolu  "Diskuze", "Závěr" a "Doporučení pro firmy v ČR." Předložený  dotazník, který je uveden v příloze  A,  

je  přehledný a srozumitelný.

Přínos této práce spatřuji,  tak jako autor,  zejména v oblasti praktického využití a může být podkladem či inspirací pro dalšího výzkum. Cíl práce byl splněn v 

plném znění, diplomant prokázal, jak je nezbytné zajistit pro zaměstnance firem ergonomicky uspořádané pracoviště, dále pak jak je nutná intervence 

motorického chování na pracovišti. U diplomanta velmi oceňuji kapitolu 9 " Doporučení pro firmy c ČR".                                            Otázky k obhajobě: 1. 

Prosím diplomanta, aby u obhajoby  diskutoval problém psychické ergonomie, tak jak o ní pojednává v kapitole 2.1.2 a doplnil její vliv na výsledek šetření, 

popř. doporučení vyplývající z kapitoly 9.

výborně

podpis

● Práce je přehledná.

Ke stylistické a formální úrovni práce oponent nemá výrazné výhrady.




