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Evička


	Jméno Vedoucího:  Tetjana Tomášková
	Posudek: Obsahové zpracování a přístup k řešení:Ergonomie zásadně ovlivňuje jakoukoliv lidskou činnost, včetně procesu získání vysokoškolského vzdělávání. Do kvality a rozvoje vzdělávacího systému se investuje čím dále více prostředků, jak veřejných, tak soukromých, ale neméně důležitým faktorem je i vytváření co nejlépe optimalizovaných podmínek pro pracovní či studijní prostředí. Ergonomické hodnocení vysokoškolského prostředí, pracovní činností zaměstnanců univerzity, pracovního místa nebo přednáškových místností, včetně laboratoří si klade za cíl najít negativní vlivy, které zatěžují zdraví nebo psychiku člověka 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.  Vysokoškolské prostředí je nediskriminační, a tak vedení univerzity má povinnost vytvářet stejné možnosti a podmínky pro všechny zaměstnance a studenty včetně zaměstnanců a studentů se zdravotním hendikepem, ať vrozeným či získaným v průběhu života. Z výše popsaného vyplývá aktuálnost zvoleného tématu. Autor na začátku práce popsal všechny obory, do kterých zasahuje ergonomie, včetně historie vzniku ergonomie, následně provedl charakteristiku metod ergonomického hodnocení a rozdělení ergonomie, potom následoval popis ergonomie pro handicapované a ergonomické parametry pro osoby se sníženou pohyblivostí, a nakonec provedl hodnocení ergonomie prostředí na ZČU v Plzni (konkrétně na FAV, FEL, FST) s ohledem na pohyb bez bariér a návrh konkrétní možnosti vedoucí ke zlepšení.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 (celkem 29 zdrojů), bohužel nemá uvedenou žádnou zahraniční publikaci;2) Obr. 47 neodpovídá textů na str. 41;Otázky:1) Byla provedena podobná/ý analýza/výzkum i na jiných univerzitách v ČR (zmíněna Univerzita Karlova na str. 17)?2) Zvažoval jste i o rozšíření podobné/ého analýzy/výzkumu i na rektorát, knihovnu, jídelnu nebo tělocvičnu pro studenty FST se zdravotním hendikepem?3) Byly výsledky Vaší/eho analýzy/výzkumu předané/oznámené vedení jednotlivých fakult – FAV, FEL, FST?4) Popište, jak probíhal experiment „pohyb vozíčkáře po chodbách FAV a z toho vyplívající komplikace při  manipulaci s těžkými dveřmi“ a zdůvodněte na základě, čeho jste se rozhodl, že to nebylo shledáno jako zásadní problém, viz str. 38, 3.2.1 Návrhy na zlepšení, FAV. Vycházel jste z nějaké normy?
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