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Hodnocení bakalářské práce dosahuje následující úrovně:

1. Splnění cíle a vhodnost struktury obsahu bakalářské práce z hlediska zadaného tématu
(splnění zadání). (0 – 30) 

26 

2. Teoretická úroveň a využití dostupné literatury v bakalářské práci. (0 – 20) 20 

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

8 

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

35 

5. Celkový počet bodů 89 

Návrh otázek k obhajobě

1. Vyslovte alespoň dvě hypotézy vysvětlující vývoj pracovní úrazovosti v ČR mezi lety 2012 a 2014.

2. Můžete říci, zda se ve Vámi zvoleném podniku dlouhodobě daří snižovat počet a závažnost
pracovních úrazů? V čem spatřujete příčiny?

3. 

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

Studentka, sl. Aneta Carvová, vypracovala bakalářskou práci na téma „Pracovní úrazy, mechanismus
vzniku těchto úrazů a znalost první pomoci zaměstnanců Škoda Auto a.s.“.
Svou práci vhodně rozdělila na část teoretickou a část praktickou, přičemž část teoretickou dále dělila na
obecné pojednání o úrazech, včetně úrazů pracovních, a na přehled pracovní úrazovosti v konkrétní velké
výrobní a logistické společnosti za konkrétní kalendářní rok.
Dobrou prací se zdrojovou literaturou podala přehled teoretického dělení úrazů obecně z několika možných
pohledů, včetně jejich příčin a k tomuto přehledu připojila – nikoli samozřejmě – i oddíl věnovaný reakcím
lidského organismu na úraz, což svědčí o dobrém studentčině povědomí o komplexním dopadu úrazů na
postiženého.
Pečlivou prací s literárními zdroji dále předkládá aktuální stav v problematice pracovní úrazovosti v České
republice na bázi legislativní i statistické. Předkládané údaje však zůstávají na čistě popisné úrovni beze
snahy o problematizaci a diskusi nad vykazovanými daty či jejich vývojem v období posledních let.
V praktické části překládá svůj výzkumný projekt dotazníkového charakteru, v němž invenčním způsobem
ověřuje úroveň znalostí zaměstnanců jisté části velkého průmyslového podniku v ČR v problematice první
pomoci. V této části studentka zcela naplnila cíl práce, totiž zjistit povědomí o základech poskytování první
pomoci. Naneštěstí se však práce vůbec nepokusila porovnat zjištěné údaje s porovnatelnými údaji
regionálními či celostátními, jak bylo navrženo v zadání bakalářské práce.
Celkově práci hodnotím jako kvalitní a plně ji doporučuji k obhajobě.
MUDr. Jiří Lešovský
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