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Evička


	Jméno Vedoucího:  Tetjana Tomášková
	Posudek: Obsahové zpracování a přístup k řešení:Ergonomie je systémově orientovaná disciplína, která pokrývá všechny aspekty lidské činnosti a zásadně ovlivňuje jakoukoliv lidskou činnost, včetně procesu získání vysokoškolského vzdělávání. Ergonomické hodnocení pracovního místa nebo přednáškových místností, včetně laboratoří si klade za cíl najít negativní vlivy, které zatěžují zdraví nebo psychiku zaměstnance nebo studenta univerzity zvláště z dlouhodobého hlediska. Každý, kdo se na procesu vzdělávání, výzkumu a vývoje nějakým způsobem podílí, by měl mít nastavené takové pracovní a studijní podmínky, které povedou k dosažení dlouhodobých a nejlepších výkonů. Z výše popsaného vyplývá aktuálnost zvoleného tématu.Autor na začátku práce zdůraznil význam ergonomie v oblasti projektování a popsal historii vzniku ergonomie, následně provedl výběr klíčových ukazatelů pro ergonomii hodnocení poslucháren univerzity, potom následoval popis poslucháren na FST, FEL a FAV, a nakonec provedl analýzu času pobytu studenta v jednotlivých posluchárnách UP, EP, US a návrh konkrétní možnosti vedoucí ke zlepšení na základě posouzení vybraných ergonomických aspektů podle pravidel a zásad zmíněných v teoretické časti této práce.Strukturu práce z hlediska členění do jednotlivých kapitol včetně logické návaznosti mezi nimi považuji za správnou. Zavádění systému ergonomických analýz práce a pracovišť (včetně poslucháren a laboratoří) případně tvorba systému řízení ergonomických rizik a jejích vyhodnocení je dlouhodobá, ﬁnančně a časově náročná. Proto se domnívám, že tato práce a navržené indikátory mohou být využity jako jeden z podkladů pro vedení fakulty.Práce splňuje veškeré formální náležitosti. Grafické zpracování a písemný projev je na odpovídající úrovni. Této práci nelze vytknout ani úroveň jazykového zpracování.Připomínky:1) Autor cituje jak normy, tak knižní publikace z čehož vyplývá, že autor, zná teorii dané problematiky; prostudoval pouze české publikace, bohužel nemá uvedenou žádnou zahraniční publikaci;Otázky:1) Byla provedena podobná/ý analýza/výzkum i na jiných univerzitách v ČR (zmíněna rekonstrukce poslucháren ČVUT např. na str. 43)?2) Byly výsledky Vaší/eho analýzy/výzkumu předané/oznámené vedení jednotlivých fakult – FAV, FEL, FST?3) V závěru této práce zmiňujete „současné možnosti zlepšení prostředí některých poslucháren“, prosím specifikujte tyto možnosti.
	Jméno: Václav Polata
	Místo, dne:  Plzeň, 10. 08. 2020
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