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V hodnocení využijte slovní vyjádření s respektováním charakteru a zaměření práce 
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1
Aktuálnost problematiky, originalita práce, praktická potřeba a uplatnění předpokládaných 
výstupů práce…

3

Problematika, kterou se práce zabývá, je velmi aktuální. S ohledem na to se jí v současnosti zabývá celá řada 
sdělení, proto nelze výslovně deklarovat originalitu vytvořeného textu. Ten vznikl shromážděním informací 
z dostupných zdrojů a je svým charakterem převážně „souborným referátem“. Jde o text, který má nemalou 
didaktickou hodnotu a mnohé jeho části by mohly být využity  ve výukovém procesu.

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

Práce zřejmě byla vyhotovena samostatně, i když na její celkové koncepci i úrovni je patrný vliv zkušeného 
školitele. Vzhledem k aktualitě tématu a množství publikací, které jsou mu věnovány, nelze očekávat, že by 
v seznamu použité literatury byly obsaženy všechny důležité práce, které se touto problematikou zabývají (těch je 
extrémně velké množství). Lze však připustit, že ke zpracování předkládané práce byly použity ty zdroje, ze 
kterých lze získat podstatné informace pro její kvalitní vyhotovení.

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

Vzhledem k charakteru práce (souborný referát rozšířený o kazuistiky) nelze očekávat vytváření a ověřování 
hypotéz. Je zřejmé, že studentka se velmi důkladně seznámila s prezentovaným tématem a dokázala shromáždit 
dostatečné množství údajů potřebných k vyhotovení předkládané práce. Ta sice nepřináší nějaké nové, dosud 
neznámé poznatky či závěry, přesto je možné využít ji k výuce. Po drobných úpravách by některé její části mohly 
být uveřejněny v odborném lékařském časopise (kupř. v Pracovním lékařství). 

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

Formální úroveň práce (včetně úrovně jazykové) je výborná, práce svým rozsahem i grafickou úpravou splňuje 
kriteria kladená na bakalářskou práci.
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Poznámky, 
doplňky 
posuzovatele: 

Jde o kvalitní souborný referát rozšířený o kazuistiky, který shrnuje důležité 
informace o profesionálním onemocnění, které patří k nejčastějším 
uznávaným nemocem z povolání.

Otázky k 
obhajobě:

Jaká preventivní opatření byste doporučila ke snížení incidence kontaktního 
alergického ekzému ve zdravotnictví?
Při výkonu kterých profesí se u pracovníků nejčastěji objevuje kontaktní 
alergický ekzém?
Jaké látky jsou nejčastější příčinou vzniku a rozvoje kontaktního 
alergického ekzému?

Hodnocení celkem: Doporučuji - nedoporučuji práci k obhajobě:

Práci doporučuji k obhajobě.

Návrh klasifikace práce: výborně - velmi dobře – dobře - nedostatečně
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* 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






