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

2

Řešená problematika je stále aktuální, i když její význam v průběhu času pozvolna klesá. Jde o souborný referát 
vyhotovený převážně na základě starších sdělení, rozšířený o záznam o měření vibrací přenášených na ruce.

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.…

2

Předpokládám, že autorka vypracovala bakalářskou práci samostatně. Bylo by možné členit ji i jiným způsobem. 
Novější literární prameny chybějí, místy jsou uváděny informace, na které dnes pohlížíme již jako na překonané. 
Praktický výstup sdělení není převratný, nicméně jde o vcelku zajímavé shrnutí některých důležitých údajů o 
problematice vibrací a o onemocnění cév z vibrací.

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…

2

Sdělení je z převažující části souborným referátem, proto v něm nejsou formulovány výzkumné otázky či 
hypotézy. Odborný text vznikl převzetím z uvedených literárních zdrojů, místy jsou však již deklarované údaje 
překonané.

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

3

Formální zpracování je dobré, v textu se však vyskytují jazykové i písařské chyby.
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Poznámky, 
doplňky 
posuzovatele: 

Jde o souborné sdělení doplněné o výsledky měření vyhotovené na základě 
materiálů, které jsou již v některých ohledem překonané.

Otázky k 
obhajobě: Které nemoci z povolání mohou vznikat působením vibrací na organismus?

Jaké je správné označení stavu, který se dříve označoval jako traumatická 
vasoneurosa?
Jaká jsou preventivní opatření zamezující škodlivému působení vibrací 
přenášených na ruce?

Jak často se u nás hlásí nemoci z povolání způsobené vibracemi?

Hodnocení celkem: Doporučuji - nedoporučuji práci k obhajobě:

Práci doporučuji k obhajobě.

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

Velmi dobře

Datum:
13.6.2011

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




