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

4

Předložená bakalářská práce aktuálně shrnuje problematiku spojenou s profesionálními poškozeními zdraví ve 
specifickém regionu - v Praze. V posledních letech se významným způsobem měnila skladba podniků a institucí a 
tím i  vykonávaných pracovních činností (např. pokles průmyslových podniků) . Studentka si tak teoreticky 
ověřila  praktické poznatky ze své práce na HS HMP.

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

Studentka zpracovala zvolené téma samostatně a s přehledem. Aktuální literární zdroje jsou přehledně 
zpracovány a citovány. Získané teoretické poznatky jsou logicky  dány  do souvislostí s praktickými 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…

3

Cíle a záměry práce jsou přehledně formulovány (i když nejsou uvedeny v samostatných podkapitolách) a jsou v 
souladu s celostátním trendem výskytu profesionálních poškození zdraví .Práce je po odborné stránce velmi 
dobře zvládnuta. 

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

4

Práce je prezentována na 64 stranách (na 2 stranách je uvedena použitá literatura), údaje jsou zpracovány ve 12 
tabulkách a 2 grafech, v seznamu literatury je uvedeno 27 citací.
Práce splňuje po odborné i formální stránce 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)
Jaká jsou nejdůležitější a nejúčinnější preventivní opatření k ochraně zdraví?

2)
Jaký je význam a uplatnění závodní preventivní péče v současnosti - je 
opodstatněná?

3)
Má ohlášení profesionálního poškození zdraví nějaký  "sociální" dopad na 
postiženého pracovníka?

Hodnocení celkem: 

Doporučuji předloženou práci k obhajobě při SZZK z Preventivního lékařství

Návrh klasifikace práce: 

VÝBORNĚ

Datum:
7. 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






