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Student: Bc. Ondřej Matthew Pešek
Datum narození: 03.11.1989
Identifikační číslo studenta: 75194478

Typ studijního programu: navazující magisterské
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Forma studia: prezenční
Studijní obor: Fyzioterapie
Identifikační číslo studia: 446518
Datum zápisu do studia: 03.09.2014

Název práce: Hodnocení povědomí managementu a zaměstnanců firem o
ergonomii kancelářského prostředí

Jazyk práce: čeština
Jazyk obhajoby: čeština
Obor práce: Fyzioterapie
Vedoucí: doc. PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc.
Oponent(i): Mgr. Irena Novotná

Datum obhajoby : 25.01.2017 Místo obhajoby : Praha
Termín: řádný
Průběh obhajoby: Student v prezentaci představil komisi svou diplomovou práci. Po

prezentaci studenta vedoucí práce seznámila komisi se svým
hodnocením. Následně v nepřítomnosti oponentky byl její posudek
přečten v plném znění. Student po té zodpovídal otázky, které byly
součástí posudků. 
Ve veřejné diskusi byly položeny tyto dotazy:
Pavlů – (1) viz posudek, (2) možnost realizace závěrů DP do praxe 
Nováková – (1) proč byly zvoleny jako cílové pouze soukromé firmy
a ne třeba státní úřady, (2) spadá ergonomie obecně do BOZP?, (3) v
diskuzi chybí srovnání výsledků s výsledky v jiných státech
Jelen – (1) co brání v ČR v aplikaci ergonomických principů; (2) vliv
ergonomie prostředí na pracovní výkon zaměstnance

V neveřejné diskusi komise zhodnotila vystoupení studenta při
prezentaci, zhodnotila rovněž schopnost reagovat na položené dotazy
a úroveň diskuse, která v rámci obhajoby proběhla.
Obhajobu komise uzavírá celkovým hodnocením stupněm výborně.

Výsledek obhajoby: výborně
Předseda komise: doc. PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc. ............................
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