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Bakalářská práce Martiny Koskové je zaměřena na zmapování problematiky bezpečnosti a prevence 
úrazu v objektu Jedenáctka Vodní svět. 78 stran textu, 15 obrázků, 2 tabulky a 10 příloh v podobě 
obrázků a tabulek. 

Vzhledem k řešení problematiky vytvoření systému opatření k zajištění prevence bezpečnosti klientů 
na bazéně, by bylo vhodnější volit jinou strukturu zpracování závěrečné práce. Bude-li autorka 
pokračovat v řešení výše zmíněné problematiky navrhoval bych, aby závěrečná diplomová práce měla 
strukturu teoreticko-empirického modelu. Ten se skládá buď z úvodu, teoreticko-metodologické části, 
analytické části a závěrů nebo z úvodu, hlavní části a závěru. V uvedených variantách není přítomna 
část diskuse, která se ve většině případech objevuje v empirickém modelu zpracování závěrečné
práce. Absence výzkumných otázek následně snižuje úroveň diskuse. Rovněž se domnívám, že 
v souvislosti s použitým modelem struktury práce, autorka opomněla doplnit rešerši o zahraniční nebo 
domácí modely bezpečnosti a prevence dalších bazénů nebo sportovních komplexů budov. Informace 
z těchto zařízení by následně bylo vhodné porovnat se stavem v bazénu Jedenáctka, z čehož by 
vycházel originální model prevence a bezpečnosti sledovaného bazénu vytvořený autorkou.

Zvolené metody zkoumání jsou vhodné k vyřešení cíle práce. Velice dobře je zpracována část analýzy 
stavu vybraného zařízení, ale místo typu zkoumání daných faktů pomocí explorace bych spíše navrhl 
typ výzkumu, který se zabývá návrhem a demonstrací nových systémů, které prezentuje (Hendl in 
Sebera, 2012). Přesto musím konstatovat, že návrh řešení bezpečnosti a prevence je velice podrobně 
zpracován a že je originální. 

Formální stránka textu je na dobré úrovni. Některé chyby jsou patrné v částech, kde autorka 
nepoužívá citace. Například absence čárek ve formulování cíle. Neobratné formulace typu „vznik 
nějakého nebezpečí“, velké využívání zájmen to a toto, opakování slov stejného významu v diskusi. 
Informace obsažené v závěrech jsou nejasné. V textu není patrné, zda se autorce podařilo splnit 
stanovený cíl. Na druhou stranu jsou dobře zpracovány obrázky a tabulky s návrhy řešení prevence a 
bezpečnosti práce.

Na základě zpracovaného posudku shledávám Martinu Koskovou způsobilou k samostatnému řešení 
odborných problémů a její práci doporučuji k obhajobě. 

Navrhovaná známka: Velmi dobře

Otázka k obhajobě: 
1. Udržovat bezpečnost na bazéně je hlavní činnost plavčíka. Je vhodné, participuje-li plavčík i na 
jiných úkolech spojených s provozem bazénu? 
2. Vytvořila jste podrobný plán prevence a bezpečnosti, myslíte, že by vás mohl překvapit sousled 
kritických událostí, zranění více osob najednou? 

V Praze dne 27. 8. 2015                                          Mgr. Daniel Jurák


