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

4

Práce se zabývá aktuální problematikou, jejíž analýza a rozbor jsou důležité nejen ve výukovém procesu, ale také 
pro činění preventivních opatření sloužících k omezení incidence nemocí z povolání. Přístup je originální v tom, 
že se zčásti zabývá procesem posuzování nemocí z povolání z hygienického hlediska – hodnotí práci orgánů 
ochrany veřejného zdraví při ověřování podmínek vzniku těchto onemocnění a ukazuje, v kolika případech 
nebylo podezření na splnění těchto podmínek potvrzeno. To je cenný údaj, který je v běžné praxi jen těžko 
dostupný.

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

Není pochyb o tom, že autorka se důkladně seznámila s řešenou problematikou. Koncipování práce je prakticky 
optimální, takže lze předpokládat, že se na vytváření její struktury podílel zkušený školitel. Jsou deklarovány 
základní prameny, z nichž je možné vybrat dostatečné podklady pro naplnění cílů, které si autorka práce vytýčila. 

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

Jde o souborný referát, takže nelze předpokládat, že by v práci byly vytvářeny a ověřovány výzkumné hypotézy. 
Je zřejmé, že studentka zvládla téma, které si zvolila, resp. že dokázala shromáždit a uspořádaně prezentovat 
podstatné údaje týkající se zvoleného tématu. V běžné praxi je možné využít výstupy práce zvláště k činění 
preventivních opatření, která mají zamezit vzniku a rozvoji některých nemocí z povolání. Statistické údaje by bylo 
možné využít i v pedagogickém procesu. Některé části předkládané práce je po drobných úpravách možné 
nabídnout k uveřejnění odborným lékařským časopisům (kupř. časopisu Pracovní lékařství). 

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

3

Práce je formálně dokonalá. Jenom je sporné, zda je správné používat termín profesionální onemocnění jako 
synonymum ke slovu nemoc z povolání. (Zřejmě to optimální není, neboť existují postižení zdraví, která vznikají a 
rozvíjejí se v příčinné souvislosti s působením práce nebo pracovního prostředí, která nejsou nemocemi 
z povolání ve smyslu platných předpisů). Stylistická i jazyková úroveň práce je výborná, její rozsah i grafická 
úprava odpovídají požadavkům kladeným na bakalářskou práci.  
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Poznámky, 
doplňky 
posuzovatele: 

Zajímavé a kvalitní sdělení cenné zejména tím, že na proces uznávání 
nemocí z povolání pohlíží ze strany orgánů ochrany veřejného zdraví

Otázky k 
obhajobě:

Které nemoci z povolání se nejčastěji hlásí u zaměstnanců pracujících 
v Praze?
Jaká preventivní opatření byste doporučila ke snížení incidence nemocí 
z povolání v Praze?
Vznikají všechny nemoci z povolání vždy jen následkem nedodržování 
platných hygienických předpisů (limitů)?

Hodnocení celkem: Doporučuji - nedoporučuji práci k obhajobě:

Práci doporučuji k obhajobě.

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

VÝBORNĚ

Datum:
8.6.2011

Podpis: Doc. MUDr. Evžen Hrnčíř, CSc., MBA

* 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
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