
Vyjádření k bakalářské práci z oboru preventivní tékařství
Název práce: Profesionální onemocnění pohybového a nervového ústrojí způsobenápřetěžováním

(Professional Diseases of Locomotor and Nervous Systém Cause byOverloading)
Zpracovatelka: Eva Volfová, studentka 3. ročníku bakalářského studia na 3.LF UK,studijní program: veřejné zdravotnictví
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, Klinika pracovního a cestovního lékařství 3.LF UK
Charakteristika práce:

Předkládaná bakalářská práce je soubomým sdělením rozšířeným o statistické údaje opočtech nemocí zpřetěžov.áníuzianých 
" 
Č;'ké;il;ii;" v letech 1996 až2OO5.Jeho rozsah(včetně příIoh) je ce]kem 62 strany,i,.,nu.nu použité literatury je uvedeno celkem 8 citací (ztoho l citaci činí odkazna interneióvé strrínky i q 

"iiu"i-ivoří odkaz na předpisy). Součástípráceje 9 obrázků (grafir) a 8 tabulek Qarazenycnípřrij"vé části).Práce přináší zák|adni informace o.1emo..9th pohybového a neíového ústrojízpůsobených přetěžováním. PřeváŽně jd" o úduj; pr"í,ňe z citovanýcr, ue.u'i. (a předpisů).Předkládanápráce nemá věcné .t'vby. le;i tÉnieierrcyttopeaické pojetí (ako kdyby sejednalo o text urče1Í'ny učebnici) je j"ánou", ;;';ý;ň;ariant, jak k této problematicepřistupova t. Zpr acov.áni pro.bírano p.oíl"-utiky j ;;i{;;; ř;;ffií jil',ři'.akládané
bakalrířské práce do j ednbtliv1ich kapitol ;. .p.á,,njá r"ňteZformá|ního hlediska nemá práce žádnéLávažnén.ío.tutl.y. Lze jenom upozomit naskutečnost, Že v textu práce nejůu odkazy na zmiňované literární zdroje a Že jsou v němojediněle přítomné drobné pisárske chybý..

Souhrnně j e možné uvést, Že.jd. o p.etiuc vypracovanou bakalářskou práci na téma, jehožvýznampro klinické pracovní lékařstvije stezejni'ai; j"k 
" 

nás, tak i v rozvinutých zemích.Některé údaje, které jsou v této práci obiaž*1,.uí *oňy u>'t použity k výuce. Podstatná částpráce by (v redukované formě) mohla uyt uverá;ntnu u oaĚo.ém lélďsťém časopise.

Celkově konstatuji, Že studentka 3. ročníku bakalářského studia veřejného zdravotnictvíEva Volfováprokáza|a, že dokáže shromáŽdit, uspořádáia ve velmi kvalitní písemné forměprezentovat řadu informací o problematice.poruch pocu*er'o a nervoveno ri.st.o;i

í#''':ff"ých 
přetěŽováním organismu. Její spolup;.";;'ou jako se školitelem byla

Souhrnné zhodnocení:

il.*l'""Ť::Í:ff:l*i-:Iiid"""v kladené na bakalářskod práci studenta bakalářského
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ho l ékďs tví. B ua e - t i tat" u.t"r a' r.; ; ;;;;i;;prezentována a obháj ena, doporučuj i kl asi fi ko'u, ji ; ur." 
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