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POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
studenta:   Aneta Carvová 
s názvem: Pracovní úrazy, mechanismus vzniku těchto úrazů a znalost první pomoci zaměstnanců
Škoda Auto a.s.

Hodnocení bakalářské práce dosahuje následující úrovně:

1. Přístup studenta k řešení úkolu (připravenost, iniciativa, pracovní morálka a samostatnost
studenta). (0 – 30) 

30 

2. Způsob a úroveň zpracování úkolu. (0 – 20) 16 

3. Formální náležitosti a úprava obsahu bakalářské práce (úroveň psaní, označení struktury
textu, grafy, tabulky, citace v textu, seznam použité literatury apod.). (0 – 10) 

9 

4. Rozsah realizačních prací, aplikovaných vědomostí a znalostí, úroveň metodologického
zpracování a závěrů práce. (0 – 40) 

35 

5. Celkový počet bodů 90 

Návrh otázek k obhajobě

1. Jaké je aktuální doporučení k laické neodkladné KPR?

2. Jaká opatření v prevenci úrazů považujete za nejefektivnější?

3. Jak přijali vaši kolegové na pracovišti předložení dotazníků? Zajímaly je výsledky? Projevilo se to
snahou o doplnění vědomostí? Sledovala jste vazbu vzdělání a nebo doba vlastnictví ŘP a správné
odpovědi?

Celkové hodnocení úrovně vypracování bakalářské práce:

Hodnocení**: A (výborně) B (velmi dobře) C (dobře) D (uspokojivě) E (dostatečně) F (nedostatečně)
Počet bodů: 100 - 90 89 - 80 79 - 70 69 - 60 59 - 50 < 50

 X ❏ ❏ ❏ ❏ ❏
** v případě hodnocení F (nedostatečně) uveďte komentář  

Bakalářskou práci hodnotím výše uvedeným klasifikačním stupněm a doporučuji/nedoporučuji k obhajobě.



Komentář

Práce přehledná v části teoretické i praktické.  Cíl i zadání splněny.
U grafů by bylo vhodné uvádět počty respondentů.

 Není zrovna typické propojení kapitoly Výsledky a Diskuze, ale pro přehlednost bylo vhodnější zvolené
schéma

Po formální stránce vyhověla studentka požadavkům na citace a strukturu práce.

Pokud jde o spolupráci se školitelem, byly vedeny četné diskuse při přípravě práce v minulém roce.  Potom
studentka pracovala  prakticky samostatně s občasnou konsultací.     

Jméno a příjmení: MUDr. Jan Bříza, CSc. MBA
Organizace: ČVUT v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství
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