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Název práce: Přehled znalostí dětí na základní a střední škole o integrovaném         
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Vedoucí práce:  Ing. et Mgr. Miloš Fiala, Hh.D. 

Pracoviště:  Katedra technických a úpolových sportů 

Oponent práce: Ing. et Mgr. Josef Vilášek      

 

Kritéria hodnocení práce 
Známka 

1 2 3 4 

Adekvátnost/současnost tématu x    

Kvalita formulace výzkumného cíle/problému x    

Adekvátnost použitých metod  x   

Splnění cílů práce x    

Přínos závěrů práce pro obor x    

Práce s odbornou literaturou  x   

Interpretace získaných výsledků x    

Formální a stylistická úroveň  x    

Vedoucí práce: Hodnocení úrovně spolupráce     

 

☒ Práce je teoretickou literární rešerší 

☐ Práce obsahuje vlastní empirické výsledky 

 

 

Slovní hodnocení: 

Téma práce (předmět rešerše, cíle empirického výzkumu) 

Cílem práce bylo získat přehled znalostí dětí na základní a střední škole o integrovaném 

záchranném systému. Zároveň také porovnat, jaká je úroveň znalostí žáků na základní škole 

oproti žáků na střední škole.  K testování byli vybráni žáci ZŠ Václava Havla 

v Poděbradech a studenti Gymnázia Jiřího z Poděbrad rovněž v Poděbradech.  

 

Struktura (členění práce) 

Bakalářská práce je členěna na úvod, teoretická východiska a praktickou část.  

V teoretické části jsou rozvedeny otázky charakteristiky a činnosti integrovaného systému 

jako celku a dále je proveden rozbor jednotlivých složek – základních a ostatních. 

V praktické části je stanoven cíl výzkumu, uveden výzkumný soubor a metoda sběru dat 

s tím, že k otázky jak pro základní, tak střední školu. V grafickém srovnání jsou pak 

uvedeny výsledky výzkumu uvedeny zvlášť pro základní a střední školu. Celkem práce 

obsahuje 51 stránek a k ní jsou přiloženy 2 přílohy: Žádost o vyjádření Etické komise UK 

FTVS k projektu práce zahrnující lidské účastníky a formulář Informovaného souhlasu pro 

rodiče, jejichž děti se výzkumu zúčastnily.  V závěru práce jsou uvedeny dotazníky jak pro 

žáky základní školy, tak pro studenty gymnázia. 

 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 

Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 

☐ školitelský posudek 

☒ oponentský posudek 
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Teoretická východiska byla zpracována v souladu s platnou legislativou a literárními zdroji 

s tím, že bylo používáno aktuálních údajů ke zpracování výzkumných souborů 

 

Adekvátnost použitých metod (soubor, nástroje, sběr a zpracování dat): 

Výzkumná data byla pořízena za podpory učitelů a vedení obou škol (ZŠ a G) s tím, že 

zároveň vytvořili potřebný prostor pro zařazení elektronického dotazníku pro žáky a 

studenty v hodinách distanční výuky. Odpovědi žáků a studentů jsou dále zobrazovány ve 

sloupcových grafech s tím, že názorně ukazují správnost odpovědí na jednotlivé otázky. 

Vzhledem ke zcela jedinečnému pojetí přípravy a provedení výzkumu v uvedených školách 

je podobnost s jinými pracemi a publikacemi vyloučena. 

 

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafická úprava, jazyková úroveň) 

Vizuální vjem zpracovaných odpovědí na zadané otázky v dotaznících byl zvýrazněn 

tvorbou sloupcových grafů, barevně odlišených. Jazyková úroveň zpracovatele se ukázala 

být na vysoké úrovni a určitě přispívá k vysokému hodnocení předložené bakalářské práce. 

 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení 

Autor vynaložil hodně úsilí, aby cíle práce byly příkladně naplněny a tím i splněny. 

 
 

 

Otázky a připomínky k obhajobě:  

 

1. Pojednejte o poskytovatelích zdravotních služeb a srovnejte se základní složkou 

IZS – poskytovatelé zdravotnické záchranné služby. 

2. Vyjmenujte, kdo tvoří – ozbrojené síly, ostatní ozbrojené bezpečnostní sbory a 

bezpečnostní sbory. 

 

 

Práce je doporučena k obhajobě 

 

 

 

 

 

 

Hodnotitel práce: 

Ing. et Mgr. Josef Vilášek 

 

 

V Praze dne 19. srpna 2021 

Podpis: 


