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Hodnocení práce: 

Předložená diplomová práce odpovídá požadavkům a splňuje všechny úkoly zadání. Práce je 

logicky členěná, v teoretické a částečně v praktické části je provedena obsáhlá rešerše potřebných 

pojmů a oblastí dané problematiky. Obsah řešeného úkolu je vysoce aktuální, zejména proto, že se 

jedná o zdraví pracovníků. Přínos práce spočívá v praktickém řešení konkrétní činnosti na 

provozním pracovišti. Důležitá je analýza rizik a návrhy na jejich omezení. Po formální stránce jsou 

splněny všechny náležitosti, přesto se autorka dopustila řady drobných chyb, z nichž uvádím jen 

některé. Na straně 18 je méně srozumitelná věta: „V období vlády komunistického režimu 

docházelo k potlačování idejí a rušení institucí rozvíjející tento vědní obor, který se od 70. let 

formovat na Západě.“ Na stranách 20, 21 a 34 je dvojí zápis použité literatury. Na straně 25 

v posledním odstavci se nejedná o nadcházející, ale předcházející tabulku, str.32 - Její dělení 

probíhá do dvou kategorií – fyzická, psychická a emoční. – nejsou tři? Na str.58 a 59 assessment i 

assassment, str.63 - neodpovídají standartním, bezpečným polohám…, str.64 - … komfort rukavic, 

na který byly pracovníci zvyklí. Seznam použité literatury je vypracován nejednotným způsobem.  

K obhajobě předkládám jedinou otázku: Jaký typ jeřábu je na řešeném pracovišti používán a jak 

může případně ovlivnit pracovní činnosti z hlediska možných rizik?   

    

 

 

 

 

Celkové hodnocení práce:       

Známku uvede oponent dle svého uvážení dle klasifikační stupnice ECTS:  

A – výborně, B – velmi dobře, C – dobře, D – uspokojivě, E – dostatečně , F – nedostatečně.  

Stupeň F znamená též „nedoporučuji práci k obhajobě“. 

Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení 

A - výborně. 
V případě hodnocení stupněm „F – nedostatečně“ uveďte do připomínek a slovního vyjádření  

hlavní nedostatky práce a důvody tohoto hodnocení. 
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