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

3

Problematika, které se posluchačka věnovala, je velmi aktuální. V současné době je převážná většina prací 
spojena s prací na počítači (od minut až po celou směnu). Práce je zpracována standardním způsobem a výstupy 
z této práce lze použít prakticky i teoreticky.

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

Práce byla řešena a zpracovávána velice samostatně a s invencí, ale byly respektovány koncepční i faktické 
připomínky vedoucího práce.  Z předložené práce vyplývá, že se posluchačka důkladně seznámila se širokou 
pracovnělékařskou problematikou spojenou s touto činností. Citovaná literatura je aktuální a vyhovující.

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

Metodika práce i hypotézy byly dobře formulovány a stanovené hypotézy byly rozsáhlým dotazníkovým šetřením 
potvrzeny. Soubor, který představuje přes 300 respondentů, byl přehledně statisticky zpracovaný. Text je obsáhlý
a výsledky práce jsou velmi dobře použitelné i v praxi. Vzhledem ke komplexnosti zpracování zadaného tématu, 
považuji práci za velmi přínosnou. Uvedené závěry jsou správné.

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

4

Po formální stránce je práce dobře rozvržena do přehledných kapitol, s pěknou grafickou úpravou. Práce má 55 
stran textu (vč. literatury – 10 citací), je doplněna 14 obrázky, 25 grafy a 6 tabulkami a v příloze je prezentován 
text internetového dotazníku. Práce vyhovuje požadavkům kladeným na bakalářské práce..
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Poznámky, 
doplňky 
posuzovatele: 

Otázky k 
obhajobě:

Jakým způsobem by bylo možné minimalizovat možný negativní vliv na 
zdraví při práci s počítačem?
Jaká jsou legislativní opatření spojená s ochranou zdraví při práci na 
počítači?

Hodnocení celkem: Doporučuji - nedoporučuji práci k obhajobě:

DOPORUČUJI

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

VÝBORNÁ

Datum:
24.8.2012

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




