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V hodnocení využijte slovní vyjádření s respektováním charakteru a zaměření práce
1
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Aktuálnost problematiky, originalita práce, praktická potřeba a uplatnění předpokládaných
1
výstupů práce…
Práce je zaměřená na aktuální problematiku, svým obsahem i pojetím však není originální, její praktická
potřeba a uplatnění jejích výstupů jsou jen zcela minimální.
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Samostatnost zpracování, vhled autora do problematiky, přehled nejzávažnějších domácích
3
i zahraničních literárních pramenů, databází, a to i v širších souvislostech zejména s ohledem
na praktické výstupy.…
Autorka nejspíše pracovala samostatně, s řešenou problematikou se seznámila zřejmě jen částečně, čerpala
přitom z nejvýznamnějších literárních zdrojů, které se této věci týkají..
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Formulace cílů a záměrů práce, výzkumných otázek, hypotéz. Samostatné zvládnutí odborného
1
problému, získaných údajů, odborného textu. Výsledky a závěry práce, skutečný praktický
i teoretický přínos práce…
Autorka rozdělila práci na dvě části, první je přehledným referátem, druhá by měla být původním sdělením. Tak
tomu ale není. Druhá část ve skutečnosti žádnou hypotézu neověřuje, oddíl označený jako metodika žádnou
metodiku neuvádí, diskuse není skutečnou diskusí k uvedeným skutečnostem. Souhrn práce de facto chybí, neboť
text označený jako souhrn žádným souhrnem není.
Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce,
3
dodržení publikační normy…
Text práce má drobné jazykové chyby. Rozsah práce je dostatečný (průměrný) a její grafická úroveň je
uspokojivá. Určitým formálním nedostatkem je to, že použité literární zdroje nejsou citovány optimálním
způsobem ani na ně nejsou činěny předepsaným způsobem náležité odkazy..
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Poznámky,
doplňky
posuzovatele:
Otázky k
obhajobě:

V podstatě jde o souborný referát přinášející zejména informace o
legislativě, která upravuje práci v riziku hluku.
Může být nějaká zdravotní porucha způsobená hlukem uznána v České
republice za nemoc z povolání? V případě, že ano, která zdravotní postižení
způsobená hlukem mohou být u nás uznávána za nemoci z povolání?
Jaké osobní ochranné pracovní prostředky se používají při ochraně
pracovníků před nadměrným hlukem?
Kolik pracovníků (přibližně) je v České republice exponováno nadlimitnímu
hluku při práci?

Hodnocení celkem: Doporučuji - nedoporučuji práci k obhajobě:
Doporučuji práci k obhajobě.
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* nehodící se vymažte nebo škrtněte

Doporučená klasifikace celkového hodnocení
BODY
KLASIFIKACE
13 a více
Výborně
9 až 12
Velmi dobře
6 až 8
Dobře
5 a méně
Nevyhověl

Poznámka
Minimálně dva body v každé položce
Minimálně jeden bod v každé položce
Maximálně možná jedna "nulová" položka
Více jak jedna "nulová" položka

