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

4

Sledování působení hluku na zdraví člověka v pracovním i mimopracovním prostředí je stále aktuálním 
problémem. Vzhledem k rozvoji dopravy, řady technologií, a osobním zálibám dochází obecně ke zvyšování 
expozice lidí hluku. Práce přehledným způsobem uvádí možné projevy poškození zdraví. Výstupy z práce jsou 
využitelné v praxi i k teoretickému použití.

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

Posluchač projevil schopnost samostatné práce při zpracování zadaného tématu.  S odbornou problematikou se 
zevrubně seznámil, což dokládá i předložený seznam literatury – vč. platné legislativy spojené s problematikou
(30 citací). 

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

Práce je dosti obsáhlá (61 stran) a je doplněna 25 tabulkami, 19 obrázky a 9 grafy. Přesto, že cíle nejsou 
jednoznačně formulovány, je v práci dostatečně doloženo působení hluku na zdraví a možná a účinná preventivní 
opatření, která se k této expozici vztahují. Práce je přínosná nejenom vzhledem k závažnosti zpracovaného 
tématu, ale i k obsáhlé doplňující dokumentaci (tabulky, grafy, obrázky).

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

3

Formální členění práce je vyhovující, i když postrádám kapitolu „diskuse“, ve které by byly probrány a shrnuty 
teoretické i praktické poznatky, které posluchač při přípravě této práce získal. Velmi pěkné je zpracování tabulek, 
grafů i obrázků. Práce by byla po určité redakční úpravěi vhodná i k publikování v odborném tisku.
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Poznámky, 
doplňky 
posuzovatele: 

Otázky k 
obhajobě:

Může být v praxi absolutní počet hlášených profesionálně podmíněných 
nedoslýchavostí ovlivněn i jinými faktory (skutečnostmi, důvody), než 
jenom pracovní expozicí hluku?
Jaká opatření jsou nejefektivnější (nejúčinnější) z hlediska ochrany zdraví 
pracovníků při expozici hluku? 

Hodnocení celkem: Doporučuji - nedoporučuji práci k obhajobě:

Doporučuji práci k obhajobě

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




