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Diplomová práce řeší problematiku v současné době velmi aktuální. Svým zaměřením 
koresponduje s programem ZDRAVÍ 21 a Usnesením vlády č. 1046, a to konkrétně v oblasti 
snižování výskytu dětských úrazů. Cílem předložené práce je nejen poukázat na závažnost 
problematiky dětských úrazů, ale především přispět ke snížení výskytu poranění způsobených 
úrazy vytvořením dílčího výukového programu, který by bylo možno realizovat na 1. stupni 
základních škol. 

Diplomantka svou práci řešila ve třech hlavních krocích. První část tvoří literární rešerše, 
vztahující se ke zkoumané problematice, v níž jsou zahrnuty výsledky významných výzkumů 
výskytu dětských úrazů v ČR. Na základě dostupných informačních zdrojů jsou analyzovány 
příčiny dětské úrazovosti a popsány aktivity směřující к prevenci úrazovosti. Výsledky 
v České republice jsou porovnány s daty v evropských státech, v nichž funguje systém 
prevence. Pozornost je soustředěna na školní úrazy a na možnosti zajištění bezpečnosti zdraví 
žáků mladšího školního věku. 
Druhá část práce je věnována vlastnímu orientačnímu šetření. Výsledky výzkumné sondy jsou 
zpracovány přehledně v tabulkách, grafech a jsou doplněny komentářem. Získané informace 
diplomantka využila při tvorbě vlastního výukového programu. Návrh ročního preventivního 
výukového programu je bezpochyby velmi zdařilým výstupem celé práce. Je zpracován 
podrobně, zahrnuje cíle a obsah jednotlivých hodin, popis doporučených výukových metod, 
pokyny pro práci žáků a metodická doporučení pro učitele. Velmi cenná je skutečnost, že 
autorka celý projekt sama ve výuce ověřila a tyto své vlastní zkušenosti do své diplomové 
práce zapracovala. Autorka správně upozorňuje, že před jeho aplikací je nutné, aby si sami 
učitelé zmapovali situaci, potřeby a nebezpečí na vlastní škole, a na základě těchto faktorů si 
program přizpůsobili svým žákům. Jsem přesvědčena, že předložený materiál může být 
inspirací pro všechny pedagogy při přípravě témat zaměřených na ochranu bezpečí dětí. 

Při obhajobě se nabízí diskutovat některé zajímavé otázky: Jak by bylo možno mapovat 
celkový výskyt dětských úrazů (i těch, к nimž dochází mimo školu)? Do jaké míry by se tato 
data mohla promítnout do koncepce preventivního výukového programů? Jaké zkušenosti má 
diplomantka se spoluprací s rodiči v oblasti prevence dětských úrazů? 

Závěr: Diplomová práce má velmi dobrou úroveň, a to jak po stránce obsahové, tak i 
formální (struktura popisu výzkumu, citace literatury aj.). Studentka prokázala schopnost 
pracovat s odbornou literaturou, realizovat výzkum i koncipovat vlastní výukový program. 
Práce vyhovuje požadavkům kladeným na tento typ prací a ráda ji doporučuji к obhajobě. 

Návrh hodnocení: výborně 

0r . Eva Marádová, CSc. 
vedoucí práce 

V Praze 18. 12. 2005 




