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Průzkum informovanosti rodičů o prevenci dětských úrazů v batolecím věku je velmi
zajímavé téma a z hlediska využitelnosti jistě aktuální. Už samotný fakt, že naše republika má
téměř dvojnásobnou úrazovost ve srovnání se státy s vyspělou prevencí, je alarmující.

Volbu tématu tedy považuji za velmi zdařilou a přínosnou pro další využití v praxi.

Cílem teoretické části je objasnění termínů, shromáždění statistických údajů o dětské
úrazovosti, popis psychomotorického vývoje batolete, výčet nejčastějších úrazů a
mechanizmů, které vedly kjejich vzniku, dále popis bezpečného domova a odkaz na
preventivní programy a strategie.

V této části bakalářské práce studentka velmi pečlivě, věcně správně a systematicky
uvedla všechny poznatky týkající se zadané problematiky. Cíle, které si studentka stanovila,
byly splněny.

Vempirické části je stanoveno osm dílčích cílů. Výzkum byl realizován technikou
dotazníku, otázky byly formulovány a sestaveny tak, aby tyto cíle sledovaly. Kladně oceňuji i
to, že si studentka předem provedla pilotní studii a využila zjištěných zkušeností v následném
výzkumu, na který odpovědělo sto respondentů, což považuji za dostatečný počet. Zjištěná
data jsou uspořádána do tabulek absolutních četností a procentuálního poměru a doplněna
ještě sloupcovými grafy. Následný komentář ke každé vyhodnocené odpovědi je v souladu se
zjištěnými fakty. Velmi zajímavé je porovnání bezpečného chování rodičů, jejichž děti
měly úraz versus rodiče, jejichž děti úraz ještě neměly.

V diskuzi o výsledcích dotazníkového šetření autorka postupuje správně a vyvozené dílčí
závěry porovnává se svými pracovními úvahami.

V závěru práce jsou shrnuty výsledky průzkumného šetření a vyvozená zjištění odpovídají
stanoveným cílům. Celkově působí empirická část velmi přehledně a srozumitelně.

V práci jsou využity poznatky od současných tuzemských i zahraničních odborníků a
informace z internetových zdrojů, seznam všech pramenů je přehledně uveden. Rovněž
přílohovou část práce považuji za zdařilou, zapůsobily na mě jak fotografie z léčby dětských
úrazů, tak podrobný materiál o dětských auto sedačkách. Za přínosné doplnění tématu
bakalářské práce považuji vytvoření edukačního materiálu pro rodiče dětí o prevenci
dětských úrazů.

Bakalářská práce Věry Bártové mne oslovila nejen tématem, ale i způsobem
zpracování. Práce je přehledná, srozumitelná, logicky uspořádaná a po odborné stránce
správná.

1. Kde vidíte příčinu toho, že někteří rodiče j sou zkrátka nepoučitelní?
2. Jaká by měla být role rodinné výchovy a školního vzdělávání pro budoucí rodičovství.
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