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Volba tématu:
Téma bakalářské práce je velmi aktuální a prospěšné, neboť dětská nehodovost je současně
nejčastější příčinou smrti dětí v batolecím období. Přestože je celosvětovým problémem, naše
republika má ve srovnání s ostatními vyspělými státy (autorka jako příklad uvádí Holandsko),
kde je prevence dětské nehodovosti rozvinutá, až dvojnásobnou úrazovost.

Teoretická část:
Teoretická část je členěna do mnoha kapitol. V úvodu teoretické části autorka přehledně pomocí
tabulek prezentuje statistická data týkající se dětské úrazovosti. V dalších kapitolách vysvětluje
a definuje pojmy úraz, poranění, popisuje psychomotorický vývoj batolete. Kladně hodnotím
kapitolu, která charakterizuje "bezpečný domov". V závěru autorka seznamuje s preventivními
programy a strategiemi typu .Besip", "Projekt dětství bez úrazu" a další. Vytyčené cíle
teoretické části tak byly splněny.

Empirická část:
Autorka v empirické části stanovila několik dílčích cílů, které byly zamereny na zjištění
informovanosti rodičů o místě, typu, možnostech prevence dětských úrazů, na jejich osobním
přístupu k bezpečnostním opatřením a používání ochranných pomůcek. Samostatným cílem bylo
vytvořit edukační materiál určený pro rodiče malých dětí. Pro splnění cílů a získání dat autorka
zvolila metodu kvantitativního výzkumu. Provedla dotazníkové šetření u matek a otců dětí ve
věkové skupině 1-3 roky. Celkový počet respondentů čítal 100 osob. Výsledky jsou
prezentovány v tabulkách a zároveň z hlediska grafické názornosti ve sloupcových grafech, které
jsou doplněny komentářem k jednotlivým datům. Relativní četnost, v otázkách s možností volby
více odpovědí ( ot. č. 1, č. 2, č. 5, č. 7, č. 10, č. 11, č. 18), je vztažena k počtu odpovědí nikoli
k počtu respondentů. V komentáři jsou pak uvedené výsledky chybně interpretovány. Oceňuji
porovnání bezpečného chování rodičů, jejichž děti měly úraz versus rodiče, jejichž děti úraz ještě
neměly. V diskuzi jsou jednotlivé závěry šetření srovnávány s vlastními úvahami i statistickými
údaji.



Závěry práce:

Autorka na základě analýzy výzkumného šetření detekovala několik oblastí možné edukace
rodičů. Sestavila edukační materiál, který by mohl být po jazykové úpravě a ve formě brožury
rozdáván rodičům malých dětí. Cíle empirické části byly splněny.

Literatura a práce s literaturou:
Bez připomínek, správně uváděné citace.

Formální stránka práce:
Autorka dodržela doporučená pravidla stanovená pro bakalářské práce, ale jazyková úroveň
včetně gramatických chyb snižuje celkový dojem z práce.

Kvalita příloh:
Kvalitní a opodstatněný výběr obrázků i textů zlehčuje příloha č. 6 obsahující novinový článek
z bulvárního časopisu Blesk. Jednotlivé přílohy nejsou očíslovány a v seznamu příloh nejsou
uvedeny stránky.

Celkové stanovisko oponenta:
Přínosně hodnotím připravený edukační materiál, který vychází z výsledků výzkumu a tak
vystihuje potřebnou náplň edukace pro vybranou oblast.

Otázky k obhajobě:

1. Čím si vysvětlujete poměrně vysokou neznalost (73%) preventivního programu
"Dětství bez úrazu"? Proč je tak nízké povědomí a informovanost o preventivních
programech? Jaká by mohla být cesta nápravy?

2. Domníváte se, že je správné edukovat rodiče na dětské úrazové ambulanci Dětské
chirurgie, jak sama plánujte a uvádíte v závěru práce?

3. Jak Vy sama hodnotíte mediální kampaň režiséra Filipa Renče: "Nemyslíš-zaplatíš"
zaměřenou na prevenci dopravních nehod?

Práce odpovídá požadavkům kladeným na bakalářské práce, doporučuji k obhajobě.
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