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Aktuálnost problematiky, originalita práce, praktická potřeba a uplatnění předpokládaných 
výstupů práce…
Jde o aktuální, stále diskutovanou a zkoumanou problematiku s dalekosáhlým společenským i 
odborným dopadem.

4

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.…

4

Autorka nepochybně pronikla do hloubi řešené problematiky a vycházela při jejím zpracování ze 
stěžejních podkladů.

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

Došlo k získání  prezentaci důležitých údajů, které mohou být využity v odborné i pedagogické praxi.

4 Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce, 
dodržení publikační normy…
Práce je bez významných formálních nedostatků, obsáhlá, náležitě graficky zpracovaná.
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Poznámky, 
doplňky 
posuzovatele: Vynikající práce, patrně velmi kvalitně vedená školitelem.

Otázky k 
obhajobě:

Jsou rozdíly v počtu a spektru přiznaných nemocí z povolání mezi muži a 
ženami způsobeny spíše jejich rozdílným pracovním zařazením nebo 
rozdílem v jejich anatomických a funkčních charakteristikách?
Jakým způsobem by bylo možné snížit četnost nejčastějších nemocí 
z povolání u žen?

Jak souvisí pravděpodobnost onemocnět nemocí z povolání s věkem ženy? 

Hodnocení celkem: Doporučuji práci k obhajobě:

Návrh klasifikace práce: výborně 

Datum:
15.5.2017

Podpis:
doc. MUDr. Evžen Hrnčíř, CSc., MBA

* 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




