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

4

Vysoce originální aktuální téma práce dosud u nás nezpracované a nepublikované se zajímavými výstupy

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

Autor práce se léta pohybuje v prostředí mezinárodního letiště Praha Ruzyně, které důvěrně zná a díky tomu 
získal přístup k velkému množství dat, které se nebál  zpracovat a vyvodit závěry

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…

Posluchač Jan Klimeš pojal svou bakalářskou práci komplexněji, než je pouhé zpracovaní téměř 9000 záznamů
ošetření Stálé lékařské služby na letišti.Věnoval se všem rizikům letecké dopravy v každodenním provozu 
mezinárodního letiště  a možnostem jejich prevence. Jeho výsledky a závěry by mohly sloužit nejenom leteckým 
společnostem, ale taky správě mezinárodního letiště a pasažérům samotným, ke snižování zdravotních rizik 
specificky souvisejících s leteckou dopravou.

4

4 Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce, 
dodržení publikační normy…
Formální zpracování, jakož i grafická úprava práce jsou na velmi dobré úrovni, některé formulace a tudíž  
stylistická úroveň svědčí o určité  nezkušenosti autora v publikačních aktivitách
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Poznámky, 
doplňky 
posuzovatele: Vysoce originální práce přesahující rámec běžné bakalářské práce

Otázky k 
obhajobě:

Přijímají letecké společnosti (ČSA?) nějaká konkrétní opatření ke snižování 
výskytu uroinfektů (N309) u ženského personálu na palubách letadel?

Hodnocení celkem: 

Doporučuji práci k obhajobě

Návrh klasifikace práce: výborně 

Datum:
1. 6. 2011

Podpis:

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




