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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…
Pracovnělékařská problematika zdravotnictví je stále velmi aktuální. Zdravotnictví se již řadu let nachází na
čelném místě mezi ostatními resorty v absolutním výskytu hlášených nemocí z povolání, škála možných vlivů na
zdraví je široká. Navržená preventivní opatření by při jejich realizaci v praxi jistě přinesla snížení počtu
profesionálních poškození zdraví.
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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 zvolené téma samostatně s dobrým odborným přehledem. Aktuální literární zdroje jsou
přehledně zpracovány a v práci odpovídajícím způsobem citovány. Zapracována je i odpovídající legislativa.
Významnou pozornost autorka věnovala i preventivním opatřením v závislosti na působících faktorech či
činitelích.
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Formulace cílů a záměrů práce, výzkumných otázek, hypotéz. Samostatné zvládnutí odborného
4
problému, získaných údajů, odborného textu. Výsledky a závěry práce, skutečný praktický
i teoretický přínos práce…
Cíle i záměry práce jsou formulovány přehledně v úvodu. Téma práce je dobře zvládnuté i po odborné stránce.
Statistické údaje ohledně hlášených nemocí z povolání ve zdravotnictví jsou zpracovány za roky 2007 - 2009.
Teoretické výstupy jsou dobře realizovatelné v praxi.

Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce,
3
dodržení publikační normy…
Předložená bakalářská práce je prezentována na 63 stranách (z toho 2 strany použité literatury), statistická data
jsou zpracována do 12 tabulek a 4 grafů, v seznamu použité literatury je uvedeno 13 citací. Práce splňuje po
stránce odborné i formální požadavky kladené na zpracování bakalářské práce předkládané k obhajobě při
SZZK z Preventivního lékařství.

Body
celkem

4

14

Poznámky,
doplňky
posuzovatele:
Otázky k
obhajobě:

Jaká by měla být zvolena účinná preventivní opatření, která by vedla ke
snížení počtu profesionálních přenosných onemocnění u zdravotníků?
Jaká profesionální poškození zdraví by u zdravotníků mohla vést k trvalému
omezení zdravotní způsobilosti k práci a proč?
Mohou osobní ochranné pracovní prostředky vyvolat profesionální
poškození zdraví, event. jaké?

1)
2)
3)

Hodnocení celkem:
Doporučuji předloženou práci k obhajobě při SZZK z Preventivního lékařství
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* nehodící se vymažte nebo škrtněte

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

