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V hodnocení využijte slovní vyjádření s respektováním charakteru a zaměření práce
1

0-4

Aktuálnost problematiky, originalita práce, praktická potřeba a uplatnění předpokládaných
4
výstupů práce…
Jde o práci vypracovanou na aktuální téma, které má významné celospolečenské důsledky. Pracovní úrazy a
nemoci z povolání mají dopad i na ekonomiku, politiku a společenské klima. (Naproti tomu jejich počty a spektrum
nejsou optimálními ukazateli zdravotního stavu populace.) Lze důvodně předpokládat, že i v budoucnosti se bude
jednat o aktuální problematiku, jako je tomu ostatně na celém světě, resp. ve všech rozvinutých zemích..
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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.…
Je nesporné, že autorka se velmi podrobně seznámila s problematikou posuzování pracovních úrazů a zejména
nemocí z povolání, i podmínek, za kterých vznikají. Použila dostatečné zdroje informací. Zaměřila se i na
nejdůležitější část přístupu k této věci – tedy na možnosti prevence vzniku a rozvoje těchto zdravotních postižení.
Předpokládám, že z rozhodující části pracovala samostatně.
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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…

Body
celkem
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Cíle práce nejsou jednoznačně formulovány (neboť jde de facto o souborný referát, který si neklade za cíl
prezentovat nově zjištěné poznatky a souvislosti, nýbrž má 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, a že její práce je obsažná a z věcného i formálního hlediska 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,
4
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.
Je vymezeno nějakým předpisem, co se myslí pracovním úrazem, nebo jde o
lékařský pojem, jehož interpretace závisí na individuálním názoru
posuzujícího lékaře?
Uznávají se nemoci z povolání také v zahraničí? V případě, že ano, jsou za ně
považovány stejné patologické zdravotní stavy, jako u nás?
Jaký smysl má srovnání počtu a spektra nemocí z povolání, které byly u nás
hlášeny kupř. před 30 lety a které byly ohlášeny loni?
Jsou počty uznaných nemocí z povolání dobrým ukazatelem zdravotního
stavu pracovníků? Nebo o jejich počtech rozhodují významnou měrou i jiné
než lékařské faktory?
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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

