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

4

Problematika, kterou posluchačka zpracovala, je stále velmi aktuální a to nejenom z medicínského hlediska.  
Poškození zdraví způsobené hlukem může být spojeno i s dalšími důsledky pro postiženého člověka, a to 
především v oblasti socioekonomické. Výstupy, které z práce vyplývají, mohou být uplatněny a zohledněny i  v 
běžné praxi.

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

Posluchačka v práci prokázala velmi dobrou znalost problematiky spojené s expozicí hluku při výkonu práce 
v průmyslových podmínkách. Práce je příhodně doplněna i šetřením a opatřeními v konkrétním závodě. Jde o 
práci samostatně vedeno. Je citována základní literatura a odpovídající platná legislativa s problematikou 
spojená. 

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…

4

Text práce je velmi obsáhlý, přehledně zpracovaný. Výstupy z práce se opírají o bohaté podklady a jsou zcela 
akceptovatelné z pracovnělékařského hlediska. Práce je přínosná z praktického hlediska, ale např. i 
z pedagogického.

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

3

Formální členěn práce je velmi dobré – práce je členěna do samostatných a přehledných kapitol. Práce je 
doplněna řadou obrázků, tabulek a příloh. Drobné nepřesnosti v textu předložené práei nesnižují její význam 
praktický i teoretický. 
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Poznámky, 
doplňky 
posuzovatele: 

Otázky k 
obhajobě:

Jaká jsou v praxi realizována nejúčinnější opatření ke snížení vlivu hluku na 
zdraví?

Jaké skutečnosti (faktory) mohou v praxi ovlivňovat četnost profesionálně 
podmíněných poruch sluchu, tj. hlášených nemocí z povolání?

Hodnocení celkem: Doporučuji - nedoporučuji práci k obhajobě:

Doporučuji práci k obhajobě

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

VÝBORNĚ

Datum:
23. 8. 2012

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




