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Technické parametry práce: 

Počet stránek textu (bez příloh): 53 
Počet stránek příloh: 2 
Počet titulů v seznamu literatury: 17 

Formální zpracování 
Jazykové vyjádření (dodržování pravopisné normy, 
stylistické schopnosti, zvládnutí odborných výrazů) 

Zacházení s odbornou literaturou a prameny (citace, 
parafráze, odkazy, dodržení citačních norem) 

Formální zpracování Uasnost tématu, rozčleněni textu, 
průvodní aparát, poznámky, přílohy, grafická úprava) 

Metody práce 

Vhodnost použitých metod 

Využití výzkumných empirických metod 

Využití praktických zkušeností 

Obsahová kritéria a přínos práce 

12 13 14 

Přístup autora k řešené problematice (samostatnost, 1"-1 ___ --'---__ -----'--___ --'---_-------' 
iniciativa, spolupráce s vedoucím práce, originalita) 

Naplnění cílů práce 1 1 L--__ ~ ___ ~ __ ~ __ ~ 

Vyváženost teoretické a praktické části 

Návaznost kapitol a subkapitol 

Dosažené výsledky, odborný vklad, použitelnost 
výsledků v praxi 

Vhodnost prezentace závěrů práce 

1 1 

1 1 

I 1 



Otázky a náměty k diskusi při obhajobě: 

Jak motivovat pedagogy k tvorbě a dodržování krizového plánu školy? Jaké lze stanovit 
zásady pro naplňování krizového plánu? S jakými důležitými principy tvorby krizových plánů 
by ml počítat jej ich tvůrce? 

Celkové hodnocení práce (klady, nedostatky): 

Práce se pokusila zmapovat oblast, která dosud není v odborné literatuře zpracována - a to 
je tvorba krizového plánu školy, který by byl použit v okamžiku výskytu některého ze 
sociálně patologických jevů. Autorka zmapovala otázky motivace, principy přípravy, ale i 
základní nařízení odvozené ze školských zákonů, vyhlášek a nařízení - a které musí tvůrce 
krizového plánu respektovat. Problém tvorby krizového plánu školy je nosný problém, který 
může výrazně prospět ke každodennímu provozu vzdělávacích školských zařízení. Práce 
splňuje požadavky kladené na bakalářské práce - a lze ji doporučit k obhajobě. 

Doporučení k obhajobě: doporučuji 

Navrhovaná klasifikace: výborně 
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