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Katedra technických a úpolových sportů 

 

Posudek bakalářské práce 
 

Jméno studenta: Vojtěch Uher 

Název práce: Přehled znalostí dětí na základní a střední škole o integrovaném 

záchranném systému. 

Vedoucí práce:  Ing. et Mgr. Miloš Fiala, Ph.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 X    

 

☐ Práce je teoretickou literární rešerší 

☒ Práce obsahuje vlastní empirické výsledky 

 

 

Adekvátnost/současnost tématu 

 

- Vybrané téma je aktuální a v současné době z pohledu znalostí občanů – dětí přínosné.  

 

Kvalita formulace výzkumného cíle/problému 

 

- Cílem práce bylo dotazníkovým šetřením zjistit úroveň znalostí dětí na základní a 

střední škole o Integrovaném záchranném systému a základech ochrany obyvatelstva 

za mimořádných událostí. 

 

Adekvátnost použitých metod  

 

- Autor použil metody dotazníkového šetření, které bylo v 9 otázkách stejné pro obě 

skupiny dětí základní a střední školy. Pro střední školu byl dotazník ještě rozšířen o 5 

dalších otázek. Dále byla použita statistická analýza, která procentuálními body 

určovala úspěšnost odpovědí 

 

Splnění cílů práce 

 

- Autor stanovený cíl – splnil. 

- V diskuzi autor podrobně popsal tvorbu elektronického dotazníku. 

☒ školitelský posudek 

☐ oponentský posudek 
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Přínos závěrů práce pro obor 

 

- Bakalářská práce svým zaměřením ukazuje na rozdílnost výuky Ochrany člověka za 

mimořádných událostí v rámci „Rámcových vzdělávacích programech“. 

 

Práce s odbornou literaturou a literárními zdroji 

 

- Autor bakalářské práce prokázal schopnost tvorby elektronického dotazníku a jeho 

následné statistické vyhodnocení. 

- Na základě autorových znalostí problematiky Integrovaného záchranného systému 

vytvořil dotazníky.   

- Rešerší získaných pramenů je dokázal tematicky utřídit a analyzovat dostupné studijní 

prameny. 

- Výběr získaných studijních pramenů je aktuální a vzhledem k tématu dostatečný. 

- Použité prameny jsou řádně citovány. Vzhledem k tomu, že autor musel použít názvy 

otázek, které jsou součástí základních informací o IZS tak se práce podílí na vyšším 

indexu shody s podobnými pracemi (37% Turnitin). 

 

Interpretace získaných výsledků 

 

- Výsledky naplňují stanovený cíl práce a jsou srozumitelně prezentovány. 

- V kapitole 4.3 interpretoval rozdíly ve výsledcích znalostí mezi dětmi na základní 

škole a střední škole. 

 

Formální a stylistická úroveň 

 

- Bakalářská práce obsahuje všechny klíčové části, teoretická východiska a analýzu 

odpovědí z elektronických dotazníků.  

- Práce obsahuje 45 stran psaného textu a 14 grafů, které jsou součástí psaného textu.  

- Jednotlivé kapitoly jsou logicky řazeny. 

- Předložená bakalářská práce má velmi dobrou jazykovou úroveň včetně odborného 

jazyka.  

- Použité zkratky jsou v textu správně použity. 

 

Hodnocení úrovně spolupráce 

 

- Autor bakalářské práce průběžně konzultoval a po dílčích připomínkách práci 

upravoval 

 

 

Slovní hodnocení: 

Téma práce (předmět rešerše, cíle empirického výzkumu) 

Vybrané téma je aktuální a v současné době z pohledu znalostí školních dětí potřebné.  

 

Struktura (členění práce) 

Předložená práce je logicky členěna a teoretická východiska uvádějí čtenáře do 

problematiky Integrovaného záchranného systému. 

Práce obsahuje 45 stránek psaného textu včetně uvedených grafů, které reprezentují 

odpovědi probandů. 

 



Stranač.3 

 

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

Použité literární zdroje jsou v práci správně citovány. 

Kontrola v systému Turnitin uvádí 37% podobnosti s jinými zdroji. Po podrobné analýze se 

jedná o nadpisy jednotlivých otázek v dotazníku, které vyplývají ze zákonů a směrnic, které 

jsou v literatuře správně uvedené. 

 

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

Použité metody jsou adekvátní k zaměření bakalářské práce. Sběr studijních pramenů je 

dostačující k sestavení dotazníku. 

 

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

Formální a grafická úprava včetně jazykové úrovni je na výborné úrovni. 

V předložené práci je v příloze informovaný souhlas a schválení šetření Etické komise 

FTVS. 

 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení 
Stanovené cíle práce byly splněny. 

Práci doporučuji k obhajobě. 

 
 

Otázky a připomínky k obhajobě:  

 

1. Jak probíhá výuka dotazované problematiky v Rámcových vzdělávacích programech 

na daných školách? 

2. Popište, jak probíhá vyhlášení varovného signálu "Všeobecná výstraha“. 

  

 

Práce    „JE“   doporučena k obhajobě 

 

 

 

 

 

Hodnotitel práce: 

 

Ing. et Mgr. Miloš Fiala, Ph.D.. 

 

 

V Praze dne:  19. 8. 2021 

Podpis : 

https://www.mestodobruska.cz/zivotni-situace/reseni-zivotnich-situaci/vyhlaseni-varovneho-signalu-vseobecna-vystraha-3861.html
https://www.mestodobruska.cz/zivotni-situace/reseni-zivotnich-situaci/vyhlaseni-varovneho-signalu-vseobecna-vystraha-3861.html

