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HODNOCENÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
obhajoba mm bakalářské prác: s: koná dne: ,
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Ideanlkzc: . :rgnnnmlcké hndnnuni fyzickéma: apuimn při výrohě lehkýchmotorů

Jméno a příjmení:

Blrbnn Tnmnnnvli

Pro íme ví: o “ručně : a né odpověd na následn hg!
l. deuvšdn' bakalářská práce uvedenému zadání » plném rozsahu?
Bakalářská plán: odpovídá zadání v plnem rozsahu

2 lak hodnotil: předloženou bakalářskou práci z hlediska suukluly a návaznosti jednollivých
částí práce. piipadne jejlch úplnosti?
Slnlktura práce je přehledná. jcdnulllve' Čásli na sebe navazují dle logické posloupnosti.

3. Základní zhodnocení bakalářské práce:
Pulci vnímám velmi pozitivně. v teoretické části jsou komplexně popsány :. zhodnoceny

veškeré paramclry. dcflnnvané lzgislalivou České republiky v rámci fyzické zátěž: & pmmvní
pulnhy. Navíc b)! přldán další pmmm _ Pracovni pohyby. v rámci pmklické čásli byla pm
hodnoceni představena ; použila metoda OWAS, kim-á je vclmi zajímavá pm další praktické
vyuzili.

4. Jiné pamatky. kritické pi-ipnminky:
Nemám žádné krilické pripominky, Doporučují doplnění přímého pomvnání výsledků

pouziiýcn melcd * OWAS. chcelist, dvoukrokový systém a zhodnocení jejich využili v pmxi
v případě. že sludcmka bude v práci pokračoval.

5, Uved'lc. zda a v kmycli částech přináší bakalářská práce nové poznatky?
Zohlcdnčni nuvého pmmeim— pmovní pohyby



s. Jaká ]: charakicrisriiravýběru a vyuzin studijních pramenů?
Výběra využití studijních paramcrrii bylo mela dostacujici

7. Hodnocení fonnální stránky [iazyknvámanka, fcrrnaini zpracování):
Výborná

&. Jaký je způsob využití práce (publikace. prakrirkr' využin'w
Častější používán! melody OWAS

9. Piianrninky & otázky k nbhajubč.
Pmč je v práci řešena psychická zatez když je práceměřena na mez fyzickou?
Uvažnvaia studentka a použili jiných nima napi. RULA nebomam
10. Práci mamma-i:
zde uv:d'l= hodnocení bakalářské práce (výbamě. velml dnbřg. anarc, nevyhovující)
Výborně
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Pwnimka: ' »?v pripade potřebymrazem jednotlivé body rozvést ve zvléšmi příloze.


