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

3 

 Práci shrnující zdravotní komplikace pracovníků čistíren odpadních vod považuji za dostatečně aktuální a téma 

za originální. Systematické shrnutí zdravotních rizik v daném provozu může být praktické pro pracovníky 

hygienických stanic a zejména pro zaměstnance samotných čistíren. Jmenný souhrn zdravotních ohrožení a 

případných komplikací by měl být znám všem pracovníkům, kteří se ve zmíněném provozu vyskytují i těm, kteří 

nad nimi mají dohled. Uplatnění výstupů této práce spatřuji zejména v uceleném souboru informací o 

zdravotních rizicích v čistírenství, který může sloužit pracovníkům hygienických stanic pro snadnější kontrolu a 

pro pracovníky čistíren pro informovanost a upozornění na možná rizika v jejich práci.   
                                          

 

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.… 

3 

 
 Samostatnost při zpracování práce je patrná, pro některé části práce však možná bylo vhodné konzultovat 

problematiku s odborníkem (část týkající se technologií ČOV by mohla být přehlednější). Autorka čerpala z 

literárních pramenů týkající se zvolené problematiky, a přestože z domácích jsou zastoupeny stěžejní zdroje, 

bohaté zahraniční databáze zůstaly nevyužité. 

 

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… 

2 

 
 Práce si neklade žádné otázky ani hypotézy, cílem je popis možných zdravotních rizik v provozech čistíren 

odpadních vod. Autorka pracovala s dostatečným objemem domácí literatury a zdrojů, zahraniční databáze 

informací však byly téměř opomenuty. Závěry práce vycházejí z vytvořené literární rešerše. Tabulky zachycující 

ostatní pracovní úrazy zaměstnanců ČOV registrované SÚIP mohly být shrnuty a více okomentovány v textu, 

protože jsou zajímavým zdrojem informací. Vybrané částí práce by mohly sloužit jak pracovníkům kontrolních 

úřadů, tak pracovníkům čistíren jako důležitý zdroj informací a nástrojem prevence vzniku některých nemocí 

z povolání či pracovních úrazů. 

 

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

3 

 Práce je formálně dobře zpracovaná, jazykově a stylisticky zcela vyhovuje požadavkům na bakalářskou práci. 

Rozsah práce je dostatečný, grafická úprava na dobré úrovni. Publikace jsou citovány v přijatelné formě ve 

stejném formátu, správně jsou citovány i použité legislativní předpisy. 
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Poznámky, 
doplňky 
posuzovatele:    

 

 

Otázky k 
obhajobě: 

Procházejí pracovníci čistíren vstupním školením /přeškolením obsahujícím 

informace o zdravotních rizicích na ČOV?  V jaké formě a v jakém rozsahu 

tyto informace jsou?  

 

 

 

Jsou pracovníci ČOV povinně očkováni /přeočkováváni, je jim doporučeno 

některé očkování, nebo je tato problematika ponechána na jejich svobodné 

vůli?  

 

 
 

Kde vidíte možnost (existuje-li) snížení pracovních úrazů a nemocí 

z povolání na provozech ČOV?  
 

 

 

Co přesně znamenají „nedostatky osobních předpokladů k řádnému 

pracovnímu výkonu“ jako příčina některých zranění utrpěných v prostorách 

ČOV?  
  

 
Hodnocení celkem: Doporučuji - nedoporučuji práci k obhajobě:  

  
 

 Práci doporučuji k obhajobě  

    

    

 

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

 
 Velmi dobře  

 
Datum: 

10.6.2013 
 

    

 Podpis: 
 

 

    

  * 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 

 


