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Předložená diplomová práce na téma „Hodnocení povědomí managementu a 
zaměstnanců firem o ergonomii kancelářského prostředí“ je zpracovaná na 99
stranách textu za použití 69 citovaných pramenů a je doplněna přílohovým 
materiálem v rozsahu pět stran. Práce je členěna do devíti základních kapitol a 
členění plně odpovídá požadavkům, které jsou na diplomové práce kladeny.
Student si položil cíl provést kvantitativní výzkum k ohodnocení povědomí o 
ergonomii pracovního prostředí, a to za pomoci nestandardizovaného dotazníku.

Aktuálnost problematiky, originalita práce
Téma předložené práce je jednak zajímavé, ale především velmi aktuální a lze 
říci, že i originální. Téma v práci řešené se dotýká velmi širokého vzorku 
populace. Tématika ergonomie je sice resp. zdánlivě známou a běžnou, ale 
pokud nahlédneme do praxe, jsou patrné jisté mezery. A právě na tyto se student 
pokusil svým šetřením poukázat. 

Úroveň a kvalita teoretické části práce (přehled poznatků).
Teoretické podklady jsou zpracovány extrémně pečlivě, do velké hloubky na ca 
50 stranách textu. Student zpracováním teoretických podkladů prokázal 
vynikající schopnost práce s literárními zdroji a to především zahraniční 
provenience, jelikož v českém jazyce není k dispozici mnoho potřebných zdrojů. 
Veškeré kapitoly, které jsou zařazeny mají jednoznačný vztah k tématice, která 
je předmětem provedeného šetření a některé ze zpracovaných kapitol by mohly 
sloužiti jako učebnice. Rozsah i obsah uvedených pasáží je tedy plně vyhovující.

Formulace cílů a záměrů práce, výzkumných otázek, hypotéz.
Cíle a úkoly práce, včetně hypotéz jsou formulovány v kapitole číslo 4, 
formulace a vymezení je zřetelné a jasné. 

Metodika práce, využití adekvátních metod a technik zpracování 
(výzkumných, statistických..)



Metodika výzkumu je zařazena v kapitole 5 a rovněž tato kapitola svědčí pro 
velkou pečlivost autora a nelze mít k jejímu zpracování připomínky. Velmi 
kladně je zapotřebí ohodnotit realizaci dotazníku včetně pilotáže.

Zpracování výsledků práce, interpretace výsledků
Výsledky jsou jasně prezentovány  v kapitole č. 6. Na velmi vhodné považuji 
rovněž členění výsledků k jednotlivým částem výzkumu.

Diskuse, závěry, teoretický a praktický přínos práce
Diskuse v kapitole 7 diskutuje všechny hypotézy, je však rozsahem pouze na 
čtyřech stranách. Vzhledem k vysoké úrovni zpracování práce je tento rozsah 
jedinou slabinou celé práce.

Formální zpracování práce, jazyková a slylistická úroveň, rozsah práce, 
grafická úprava práce.
Práce působí uceleně, je psaná velmi dobrým jazykem, bez překlepů. 
Grafická úprava práce je rovněž na velmi dobré úrovni.
Za velmi vhodné považuji zařazení kapitoly 9, kde se autor pokusit formulovat 
doporučení pro praxi.

Závěr:
Předložená diplomová práce Ondřeje Matthewa Peška plně vyhovuje
požadavkům, které jsou na diplomové práce kladeny a doporučuji proto komisi 
pro obhajoby diplomových prací jeho práci přijmout k obhajobě. 
Hodnocení doporučuji dle průběhu obhajoby s tím, že návrh mého hodnocení je 
stupněm výborně.

Dotaz pro obhajobu: v závěru práce uvádíte doporučeni pro praxi, se kterými 
lze souhlasit. Vyjádřete se ke skutečným možnostem realizace Vašich návrhů.
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