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

0-4

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

4

Práce souhrnně zpracovává problematiku rizik poškození z práce ve zdravotnictví. 

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.…

4

Autorka dobře využila veškerou dostupnou literaturu, která je pro danou problematiku k dispozici

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…

3

Cíl a záměr práce byl dobře zvolen. Autorka se neodchýlila ve své práci od tématu.  V závěru  práce jsou však 
obecně přijatá doporučení, která v praxi nejsou často  dodržována. A ani autorce se nepodařilo najít jinou cestu
pro snížení poškození zdraví z práce. 

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

4

Hodnocená práce vykazuje všechny formální znaky, které jí náležejí. Text je strukturovaný a přehledný. Je 
doplněn i o řadu tabulek a grafů, které přehledně dokumentují zjištění
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Poznámky, 
doplňky 
posuzovatele: 

Otázky k 
obhajobě:

V čem, dle autorky, spočívá pro zaměstnavatele výhoda zabezpečovat  svým 
zaměstnancům pracovně – lékařskou péči( PLP)? 

V čem se PLP zaměstnavatelům vyplácí?

Hodnocení celkem: Doporučuji:

Doporučuji práci k obhajobě

Návrh klasifikace práce: výborně 

Datum: 9.6.11
Výborně 

Podpis:

* 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




