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Aktuálnost problematiky, originalita práce, praktická potřeba a uplatnění předpokládaných
4
výstupů práce…
Zejména v současné době je velmi aktuální problematika infekčních onemocnění v ČR, protože jejich výskyt
v našich podmínkách (a především v některých resortech) může mít z ekonomického hlediska významný dopad
na celou společnost. Onemocnění, která v souvislosti s pracovní expozicí různým biologickým faktorům vznikají
(nemoci z povolání), mohou následně vést i ke změně zdravotní způsobilosti k práci a tím ovlivní možnosti
dalšího uplatnění pracovníka na trhu práce. Z práce vyplývají reálné výstupy a doporučení.
Samostatnost zpracování, vhled autora do problematiky, přehled nejzávažnějších domácích
3
i zahraničních literárních pramenů, databází, a to i v širších souvislostech zejména s ohledem
na praktické výstupy.…
Studentka zpracovala zadané téma samostatně, včetně literárních zdrojů a jejich citací v textu práce. Práce je
vhodně doplněna platnou legislativou. V předložené práci je věnována pozornost i ochraně zdraví při práci,
která s možným poškozením zdraví z práce úzce souvisí.
Formulace cílů a záměrů práce, výzkumných otázek, hypotéz. Samostatné zvládnutí odborného
3
problému, získaných údajů, odborného textu. Výsledky a závěry práce, skutečný praktický
i teoretický přínos práce…
Studentka jednoznačně formulovala důvody, resp. cíle, které ji vedly ke zpracování zvoleného tématu
její bakalářské práce. Práce je dobře zvládnuta po odborné stránce. Výsledky jsou přehledně zpracovány
v tabulkách a grafech a zhodnoceny a komentovány v diskusi.

Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce,
3
dodržení publikační normy…
Práce je prezentována na 39 stranách (vč. příloh a literatury), ohromné množství dat je velice přehledně
zpracováno v 6 grafech a 6 tabulkách. V seznamu literatury je uvedeno 27 citací. Práce splňuje po odborné i
formální stránce požadavky kladené na zpracování bakalářské práce předkládané k obhajobě při státní zkoušce
z Preventivního lékařství.
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Poznámky,
doplňky
posuzovatele:
Otázky k
obhajobě:

Která preventivní opatření mohou být účinná z hlediska ochrany zdraví při
práci?
Mohou vést osobní ochranné pracovní prostředky, které jsou pro výkon
práce předepsány, ke vzniku profesionálních onemocnění a ev. kterých?

1)
2)

Hodnocení celkem:
Doporučuji předloženou práci k obhajobě při SZ z Preventivního lékařství
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