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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…
Jde o aktuální práci vypracovanou ve věci, která je stále důležitá a má významné celospolečenské důsledky. Azbest
a výrobky obsahující azbest se sice již řasu let nepoužívají, stále však v životním prostředí existují materiály
obsahující azbestová vlákna. Navíc nemoci způsobené vdechování azbestového prachu se objevují s časovou
latencí, která trvá i několik desetiletí (30 let i více), takže v nynější době stále vznikají a jsou hlášeny nemoci
z povolání způsobené vdechováním azbestu. Informace obsažené v předkládané práci lze využít při výuce i při
publikační činnosti.
Samostatnost zpracování, vhled autora do problematiky, přehled nejzávažnějších domácích
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i zahraničních literárních pramenů, databází, a to i v širších souvislostech zejména s ohledem na
praktické výstupy.…
Je nesporné, že autorka se velmi podrobně seznámila s problematikou inhalačního působení azbestového prachu
na zdraví. Využila k tomu velké množství u nás dostupných relevantních podkladových materiálů. Podrobně se
seznámila i otázkami související s prevencí vzniku a rozvoje nemocí způsobených vdechováním azbestového
prachu.
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…
Cíle práce jsou formulovány jenom okrajově (de facto jde o souborný referát, který si neklade za cíl prezentovat
nově zjištěné skutečnosti, nýbrž seznámit čtenáře s určitou zvolenou problematikou). Nejsou tedy ani deklarovány
výzkumné otázky a vědecké hypotézy. Je nutné konstatovat, že studentka zvládla odborný problém, kterým se její
práce zabývá, samostatně a že její práce je obsažná a z věcného i formálního lejska kvalitní. V redukované a mírně
upravené podobě by mohla být nabídnuta k uveřejnění do některého odborného lékařského časopisu.
Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce,
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dodržení publikační normy…
Formální zpracování je uspokojivé a nemám k němu připomínky. Nezjistil jsem ani žádné jazykové nebo písařské
chyby. Rozsah práce, její grafická úprava i formální stránka jsou optimální.
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Poznámky,
doplňky
posuzovatele:
Otázky k
obhajobě:

Bylo by možné uvažovat o uveřejnění části práce v časopise zabývajícím se
klinickou pracovnělékařskou problematikou.
Proč se nemoci způsobené inhalací azbestového prachu objevují v naší zemi i
v současnosti, když výrobky obsahující azbest se již mnoho let nevyrábějí?
Jaký je Váš názor na skutečnost, že v některých zemích se azbest stále ještě
těží a zpracovává?
Kterými materiály je možné nahradit azbest?
Existují nějaké jiné produkty (kupř. chemikálie, látky), které byly v minulosti
rozsáhle (masově) používány, ale jejichž využívání bylo s ohledem na jejich
škodlivý efekt na zdraví prakticky opuštěno (kupř. byly zařazeny mezi tzv.
zvlášť nebezpečné jedy, s nimiž lze pracovat jenom za zcela speciálních
podmínek)?
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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

