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HoDi\oCENÍ BAKALÁŘsKÉ pnÁcE
obhajoba této bakalářské práce se koná dne:

l r'rr:* hakalářské práce : objektivizace hodnocení zdravotních rizik práce při obrábění
i; r;..'fi

liiti;tro a příjmení : Markéta Stehlíková

Prosíme Vás o stručné a vÝstižné odpovědi na následuiící otázkv:

; {-idpoyidá bakalářskápráce uvedenému zaďání v plném rozsahu?

irráce odpovíclá uvedenému zaďáni v plném rozsahu.

,: \ l,i< hrldrrotíte předloŽenou bakalářskou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivýclr
č;i:ilí priice. případně jejich úplrrosti?

i]'r'áce .je z hlediska struktury mimořádně dobře Sestavena, návaznost jednotlivýclr částí je
l:lz rlad, ťrplnost práce je dosaŽena, práce nemá hluchá místa' poměr teoretické a praktické
l/:-rti je vyváŽený, nejsou zde zbyečné odbočky či teoretické úvahy, práce je dobře
;;i'r:illedná.

,' .r.iij<]adní zhodnocení bakalářské práce:

l'r'áce popisuje rizika při soustružení a fuézování. Teoretická část obsahuje pouze zásadní
il,.,!nly a limitní hodnoty. Měřící technika a postupy jsou přehledně dokumentovány. Po
:liocinocení daného rizikového faktoru vŽdy následuje návrh na zlepšení situace. Práce
1<ilrllplexně a výstiŽrrě popisuje a hodnotí uvedené technologické operace.



4. .Iiné poznatky, kritické připomínky:

Práce je zpracována velmi zodpovědně a je i odborně na výši..

5. Uved'te, zda a v kterých částech přináší bakalářská práce nové poznatky?

Nor,é poznatky se týkají aktualizace hodnocení obvyklých technologických operaoí.

6. Jaká je charakteristika výběru avyužití studijních pramenů'/

Studijní prameny jsou voleny velmi dobře, vše koresponduje se zadáním práce. rovněŽ i zii'-
nejsou zbyečné odkazy.

7. Hodnocení formální stránky Qazyková stránka, formální zpracování):

Formální stránka je výborná - a to jak po jazykové stránce tak zejména po stránce tbrmáirrí.
práce ie dop1něna celou řadou půdorysů pracoviště, přehlednor'r Íbtoclokurmen1'lcí.
tabulkami apod.

8. .Iaký je způsob využiti práce (publikace, praktické vyuŽití)?

Práce je přínosná pro hodnocené podmínky na stávajícím pracovišti. Další vyuŽití b','i:li
viděl iako určitý vzor jak má bý bakalářská práce sestavena, aby byla po stránce odborné i
formální téměř dokonalá.

9. Připomínky a otázky k obhajobě.

Připomínky ani otázky vzhledem k úplnosti práce nemám.

10.Práci hodnotím:

výborně

V ostravě Dne 3.5.2013
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V případě potřeby můŽete jednotlivé boc1y rozvést ve zvláštní příloze.


