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1
Aktuálnost problematiky, originalita práce, praktická potřeba a uplatnění předpokládaných 
výstupů práce…

4

V předložené bakalářské práci řeší autorka velmi aktuální téma, tj. hodnocení míry a závažnosti expozice různým 
fyzikálním a chemickým faktorům, se kterými mohou pracovníci truhláren přijít denně do kontaktu. Zjištěná míra 
expozice pak bude sloužit jako podklad pro další výstupy do praxe, zejména pro kategorizaci prací v truhlárnách, 
od které se pak následně odvíjejí opatření k ochraně zdraví pracovníků při práci. Práce se nezabývá vlivem 
sledovaných faktorů na zdraví pracovníků.

2 Samostatnost zpracování, vhled autora do problematiky, přehled nejzávažnějších domácích 
i zahraničních literárních pramenů, databází, a to i v širších souvislostech zejména s ohledem 
na praktické výstupy.…

3

Z práce vyplývá, že se studentka  velmi zevrubně seznámila s problematikou a při jejím řešení vychází z vlastních 
praktických zkušeností při práci v hygienické službě. Aktuální literární zdroje jsou přehledně zpracovány a 
průběžně citovány ve vlastní práci.

3 Formulace cílů a záměrů práce, výzkumných otázek, hypotéz. Samostatné zvládnutí odborného 
problému, získaných údajů, odborného textu. Výsledky a závěry práce, skutečný praktický 
i teoretický přínos práce…

4

Cíle a záměry práce jsou přehledně formulovány. Studentka velmi dobře zvládla zadané téma na základě svých 
odborných  zkušeností a úspěšně k němu shromáždila potřebné podklady z měření jednotlivých faktorů a také 
odpovídajícím způsobem i tyto podklady vyhodnotila. Výsledky a závěry práce budou sloužit jako podklad k 
praktickému řešení kategorizace sledovaných truhlářských prací..   

4 Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce, 
dodržení publikační normy…

3

Práce je po formální stránce sice velmi pěkná, ale postrádám nadpisy  v záhlaví tabulek, které by bezprostředně 
čtenáře  informovaly o jejich věcném obsahu. Práce je prezentována na 51 stranách ( z toho 1 strana je 
literatura), údaje jsou zpracovány v 26 tabulkách a 1 grafu. Práce splňuje po stránce odborné i formální 
požadavky kladené na zpracování bakalářské práce předkládané k obhajobě při SZZK z Preventivního lékařství.
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Poznámky, 
doplňky 
posuzovatele: 

Otázky k 
obhajobě:

1)
Jaké jsou nejvýznamnější rizikové faktory spojené s prací v truhlárnách, 
které by mohly vést k poškození zdraví pracovníků?

2)

Lze jednotně kategorizovat  práce prováděné v různých truhlářských 
provozovnách (bez konkrétní analýzy rizik)  jenom podle zjištěných faktorů? 
Proč ano nebo ne?

3)
Jaká preventivní opatření by v truhlářských provozovnách měla s největší 
pravděpodobností zamezit poškození zdraví pracovníků z práce?

Hodnocení celkem: 

Doporučuji předloženou práci k obhajobě při SZZK v Preventivního lékařství.

Návrh klasifikace práce: 

VÝBORNĚ

Datum:
8. června 2011

Podpis: Doc. MUDr. Monika Kneidlová, CSc.

* nehodící se vymažte nebo škrtněte

Doporučená klasifikace celkového hodnocení Poznámka

BODY KLASIFIKACE

13 a více Výborně Minimálně dva body v každé položce

9 až 12 Velmi dobře Minimálně jeden bod v každé položce

6 až 8 Dobře Maximálně možná  jedna "nulová" položka

5 a méně Nevyhověl Více jak jedna "nulová" položka




