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Studentka se v této diplomové práci s názvem "Duševní hygiena manažera ve
stavebnictví" zabývá důležitou oblastí manažerů v oboru stavebním, který je v porovnání s
ostatními technickými obory náročnější a má mnohá specifika. V prvních kapitolách jsou
zmíněná specifika identifikována a popsána, dále jsou vysvětleny pojmy z oblasti
managementu a duševní hygieny. Citované zdroje ukazují schopnosti studentky samostatné
práce s literaturou.

V navazující praktické části práce jsou stanoveny hypotézy týkající se duševního zdraví
manažerů ve stavebním oboru, které mají za cíl zkoumat vliv duševní hygieny na pracovní i
soukromý život. Průzkum byl proveden pomocí vhodně sestaveného dotazníku pokrývajícího
tuto problematiku širokou škálou otázek. Jejich vyhodnocením dospěla studentka k dílčím
závěrům, kdy jednotlivé hypotézy s náležitým komentářem potvrdila či vyvrátila. Na základě
těchto informací byl proveden souhrn poznatků a doporučení.

Práce je přehledná a velmi dobře strukturovaná. Po metodické stránce, tedy srozumitelnosti
a návaznosti kapitol je práce na standardně velmi dobré úrovni, jednotlivé kapitoly na sebe
navazují a postupně vysvětlují zkoumanou problematiku. Po jazykové stránce je práce rovněž
na velmi dobré úrovni, bez gramatických chyb a bez překlepů. Formátování a struktura je
rovněž ~aQdpovídajíc~·úrovni. Zadání bylo splněno v plném rozsahu.

Nad rámec uvedeného zadání je práce obohacena o komentář prof. Kohoutka k
jednotlivým hyp~tézám ajejich vyhodnocením. Je to cenná informace potvrzující dílčí závěry
práce. Dalším bodem zpracovaným nad rámec zadání je potom Příručka pro manažery ve
stavebnictví, která je výborným přehledným shrnutím celé zkoumané problematiky.

Vzhledem k výše uvedeným bodům jednoznačně doporučuji práci k obhajobě .

•



Doplňující otázky k obhajobě

1) Prodělal někdo z respondentů, které jste dotazovala v rámci instruovaných
rozhovorů, syndrom vyhoření?

2) Jakým způsobem se věnoval duševní hygieně před touto událostí a po ní? Bylo by
možné důslednou psychohygienou tomuto stavu předejít?
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