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V hodnocení využijte slovní vyjádření s respektováním charakteru a zaměření práce
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Aktuálnost problematiky, originalita práce, praktická potřeba a uplatnění předpokládaných
4
výstupů práce…
Téma bakalářské práce je stále aktuální, úrazy ve škole jsou nejčastějšími úrazy u dětí školního věku. Autorka
v cíli své práce uvádí, že jeden z hlavních přínosů práce je skutečnost výběru místa sběru dat, které umožní popis
situace ve vybrané lázeňském městě Středočeského kraje, které nebývá místem sběru data získaná data budou pro
město samo jistým obohacením a rozšíří mozaiku poznáni v národním měřítku.
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Samostatnost zpracování, vhled autora do problematiky, přehled nejzávažnějších domácích
4
i zahraničních literárních pramenů, databází, a to i v širších souvislostech zejména s ohledem
na praktické výstupy.…
Autorka pracovala zcela samostatně, seznámila se s relevantními informacemi širokého spektra dotýkajícími se
tématu práce a vycházela ze základních informací Národního centra úrazové prevence v ČR, což ji umožnilo širší
vhled pro vlastní sběr dat a prezentaci výsledků.
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Formulace cílů a záměrů práce, výzkumných otázek, hypotéz. Samostatné zvládnutí odborného
4
problému, získaných údajů, odborného textu. Výsledky a závěry práce, skutečný praktický
i teoretický přínos práce…
Cíl práce a pracovní hypotézy autorka formulovala zcela precizně a citlivě, po odborné stránce zvládla úkol
realizace výzkumné sondy velmi dobře, výsledky práce podrobně popisuje a uvádí v tabulkách. Přínosná je
diskuze nad výsledky práce, jejíž závěry v porovnání s národními daty mohou být zdrojem odborné diskuze a
příspěvkem k identifikaci rizikových faktorů školní úrazovosti na českých školách.
Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce,
4
dodržení publikační normy…
Bakalářská práce po formální stránce splňuje všechny předpoklady, má 56 stran textu, 20 literárních zdrojů,
z nichž dva jsou cizojazyčné.
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Poznámky,
doplňky
posuzovatele:
Otázky k
obhajobě:

Jakým bezpečnostním opatřením (technickým, režimovým či organizačním)
autorka přikládá význam ve snížené školní úrazovosti na poděbradských
školách?

Hodnocení celkem: Doporučuji k obhajobě.

Návrh klasifikace práce: výborně
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* nehodící se vymažte nebo škrtněte

Doporučená klasifikace celkového hodnocení
BODY
KLASIFIKACE
13 a více
Výborně
9 až 12
Velmi dobře
6 až 8
Dobře
5 a méně
Nevyhověl

Poznámka
Minimálně dva body v každé položce
Minimálně jeden bod v každé položce
Maximálně možná jedna "nulová" položka
Více jak jedna "nulová" položka

