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V hodnocení využijte slovní vyjádření s respektováním charakteru a zaměření práce
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Aktuálnost problematiky, originalita práce, praktická potřeba a uplatnění předpokládaných
4
výstupů práce…

Přemnožené populace synantropních hlodavců bývají stále častěji s ne vždy požadovaným
výsledkem eradikovány nejen v zemědělství, ale i v komunální sféře a dokonce i ve
zdravotnických zařízeních. Jedním z důvodů je stále se snižující odborná úroveň pracovníků
orgánů ochrany veřejného zdraví, kteří tuto činnosti v příslušném rezortu řídí. Samostatně a
iniciativně řešená oponovaná práce vnáší do aktuální problematiky zajímavý pohled a sice o
veřejném podvědomí v závislosti na různých faktorech. Výsledky jsou publikovatelné
v populárné odborných periodikách i na veřejných sítích
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Samostatnost zpracování, vhled autora do problematiky, přehled nejzávažnějších domácích
4
i zahraničních literárních pramenů, databází, a to i v širších souvislostech zejména s ohledem
na praktické výstupy.…

Autorka optimálně reaguje na skutečnost, že výše popsaná tíživá situace je ovlivňována nejen
řídícími pracovníky a výkonnými dodavatelskými firmami, ale i širokou veřejností, která svým
chováním nejen v zaměstnání ale i v domácnostech výskyt hlodavců ovlivňuje. Jednoduchým,
ale výstižným sestavením dotazníků vhodně zmapovala veřejné podvědomí této problematiky,
což je důležitý a neopominutelný krok pro přípravu vhodné osvětové činnosti především
prostřednictvím zmíněných orgánů ochrany veřejného zdraví. Běžná a dostupná literatura
byla respektována a využita obvyklým způsobem.
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Formulace cílů a záměrů práce, výzkumných otázek, hypotéz. Samostatné zvládnutí odborného
4
problému, získaných údajů, odborného textu. Výsledky a závěry práce, skutečný praktický
i teoretický přínos práce…

Přínos a záslužnost posuzované práce lze spatřovat v jejich závěrech, které jako doposud
jediné konstatují, že podvědomí veřejnosti o významu škodlivých hlodavců je vzhledem k výše
uvedené situaci nepřiměřeně nízké. Jak bylo řečeno výše, závěry posuzované práce se přímo
nabízejí pro potřebnou a užitečnou osvětovou činnost.
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Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce,
3
dodržení publikační normy…
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Formální zpracování je příkladné a v pravdě profesionální. Bohužel i v této sféře si však
v poslední době musíme zvykat na některé nepřesnosti naší mateřštiny. Zcela ojedinělé
nepřesnosti tohoto typu (nesouslednost časů a pádů či zjevné překlepy) mne jako jediné
nedostatky přiměly ke snížení bodového hodnocení v této části.

15
Poznámky,
Doplňky
posuzovatele:

Oponent přednáší třetí desetiletí v kurzech pro výkonné pracovníky v oboru
DDD (dle zák. č. 258/2000 Sb.,) a s řadou z nich průběžně navštěvuje ročně
desítky lokalit, na kterých řeší konkrétní situace. Pracoval 34 let v Národní
referenční laboratoři pro dezinsekci a deratizaci Státního zdravotního ústavu
v Praze a dodnes je v aktivním kontaktu (přednášky, konzultace, exkurze) s
řadou pracovišť KHS

Otázky k
obhajobě:

Uvažuje autorka o zveřejnění svých výsledků elektronickou či písemnou
cestou ?
Oponent (člen redakční rady časopisu :“ Dezinfekce, dezinsekce deratizace“
nabízí tímto možnost.
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Doporučená klasifikace celkového hodnocení
BODY
KLASIFIKACE
13 a více
Výborně
9 až 12
Velmi dobře
6 až 8
Dobře
5 a méně
Nevyhověl

Poznámka
Minimálně dva body v každé položce
Minimálně jeden bod v každé položce
Maximálně možná jedna "nulová" položka
Více jak jedna "nulová" položka

