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

3

V bakalářské  práci jsou  komplexně hodnoceny pracovní podmínky z hlediska orgánu ochrany veřejného zdraví, 
podniku, který se zabývá výrobou předvolovaného potrubí. 

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

Autorka se  velmi dobře seznámila s problematikou technologie výroby předizolovaného potrubí a veškerou 
legislativou, která se týká ochrany zdraví zaměstnanců. Práce je zpracována z dostupné převážně české odborné 
literatury a je doplněna i o  údaje z databáze hygienické stanice.   

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

Cíl práce formulován,je i naplněn. Práce byla zvládnuta samostatně.  Prezentace výsledků by bylo vhodné uvést 
i na mezikrajových seminářích hygieny práce.

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

4

Práce splňuje požadavky, na rozsah, grafickou úpravu i stylistickou úroveň, které jsou kladeny na bakalářské 
práce.
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Poznámky, 
doplňky 
posuzovatele: 

Otázky k 
obhajobě:

V jakém rozsahu jsou prováděny lékařské prohlídky u zaměstnanců (tzn. 
jaký typ, popř. laboratorní vyšetření je u zaměstnanců prováděno)? 

Hodnocení celkem: Doporučuji práci k obhajobě:

Návrh klasifikace práce: výborně 

Datum:
15.6.2015

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


