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Body

0-4

1 Aktuálnost problematiky, originalita práce 4

Studentka v rámci bakalářské práce zpracovala velmi zajímavé téma, které je z hlediska používané specifické 
výrobní technologie v naší republice dosti unikátní – jedná se totiž o výrobu předizolovaného potrubí rozvodných 
teplárenských souprav. Celý výrobní proces je zaměřen nejenom na ekonomické využívání energie a výrobních 
materiálů, ale i na ochranu životního prostředí.

2
Samostatnost zpracování, pohled autora do problematiky, práce s literaturou a přehled 
domácích i zahraničních literárních pramenů

4

Práce byla studentkou zpracována zcela samostatně a s velkou invencí, kterou zaměřila především na 
problematiku konkrétních pracovních podmínek a související ochranou zdraví při práci. Práci měla studentka o 
to složitější, že se jedná o výrobní technologii používanou zahraniční firmou.  V literárních pramenech jsou proto 
především uvedena legislativní opatření, která jsou využívána k ochraně zdraví pracovníků v našich podmínkách.

3
Samostatné zvládnutí odborného problému, zpracování získaných údajů, odborného textu 4

Studentka zvládla zcela samostatně odbornou problematiku spojenou s výrobním procesem a užívanou 
technologií. Zjištěné skutečnosti přehledně zpracovala podle nejčastěji se vyskytujících rizikových faktorů 
pracovního prostředí (faktory chemické, fyzikální, mikroklimatické). Přehledně je uvedena i kategorizaci prací a 
především zabezpečení ochrany zdraví zaměstnanců při výkonu povolání.

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

4

Předložená bakalářská práce je po stránce formální zpracována velmi pěkně, ale velmi dobrá je i jazyková a 
stylistická úroveň práce. Práce má dostatečný rozsah - 54 stránek textu (vč. literatury), které jsou doplněny 5 
tabulkami, 2 grafy, 2 obrázky a 2 přílohami.  Práce zcela splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci. 
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Poznámky, 
doplňky 
posuzovatele: 

Vyzdvihuji zodpovědný přístup studentky ke studiu, protože během dvou 
let, kdy práci připravovala a zpracovávala, přicházela zcela spontánně na 
pravidelné konzultace. 

Otázky k 
obhajobě:

Jakými legislativními opatřeními je v ČR zajištěna spolupráce k zajištění 
ochrany zdraví při práci mezi orgánem ochrany veřejného zdraví a 
zaměstnavatelem (ev. i zaměstnancem)?

Co znamená „zajištění pracovnělékařské služby“?

Hodnocení celkem: Doporučuji práci k obhajobě:

Návrh klasifikace práce: výborně 
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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


