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V hodnocení využijte slovní vyjádření s respektováním charakteru a zaměření práce
1

0-4

Aktuálnost problematiky, originalita práce, praktická potřeba a uplatnění předpokládaných
2
výstupů práce…
Autorka práce se zabývá hodnocením vlivu hluku převážně na orgán sluchu. A stanovuje si hypotézu, zda u
pracovníků v riziku hluku dojde k poškození sluchu. V práci jsou doloženy i audiogramy, na kterých jsou ukázány
rozdíly mezi poškozením sluchu v riziku hluku a jiných vad. Práci hodnotím jako zajímavou pomůcku pro
pracovníka v hygienickém dozoru, který se s touto problematikou velmi málo setkává
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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.…
Práce byla zpracována samostatně, je vidět, že se autorka práce dlouhodobě zabývá kontrolou pracovišť.
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Formulace cílů a záměrů práce, výzkumných otázek, hypotéz. Samostatné zvládnutí odborného
2
problému, získaných údajů, odborného textu. Výsledky a závěry práce, skutečný praktický
i teoretický přínos práce…
Cíl práce , který je definován ve druhé části, není hypotézou dostatečně ověřen. Není kontrolní soubor a není
jasné, jak dlouho pracoval riziku hluku. Práce je rozdělena na dvě části, první část je velmi přehledná a
srozumitelná

Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce,
3
dodržení publikační normy…
Rozsah práce je dostatečný a grafická úroveň je velmi pěkná. Nedostatkem je, že odkazy na literární zdroje
nejsou citovány přesně.
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Poznámky,
doplňky
posuzovatele:
Otázky k
obhajobě:

Kolik pracovníků je v ČR zařazeno do 3. a 4. kategorie pro faktor hluku ?
Jaká je hranice celkové ztráty sluchu pro kterou je možno poškození sluchu
uznat jako nemoc z povolání?

Hodnocení celkem: Doporučuji práci k obhajobě:

Doporučuji k obhajobě
Návrh klasifikace práce: výborně - velmi dobře – dobře - nedostatečně
Velmi dobře
Datum:

3.9.2011

Podpis:

* 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

