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HODNOCENÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

obhajoba této bakalářské práce se koná dne: -

Téma bakalářské práce: Účinnost preventivně výchovné činnosti

Jméno a příjmení: Marek Cochlar

Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky:

1. Odpovídá bakalářská práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Bakalářská práce odpovídá zadanému tématu.

2. Jak hodnotíte předloženou bakalářskou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých
částí práce, případně jejich úplnost?
Struktura bakalářské práce je v souladu se zadáním. Práce má logickou strukturu.
Jednotlivé kapitoly na sebe navazují.

3. Základní zhodnocení bakalářské práce:
Cílem bakalářské práce bylo srovnání vzdělanosti dětí a mládeže v oblasti požární
ochrany. Bakalářská práce se v první části zabývá obecně preventivně výchovnou
činností, nastiňuje legislativní rámec pro preventivně výchovnou činnost (PVČ)
a hlavní směry působení HZS ČR.
Druhá část popisuje možnosti implementace problematiky požární ochrany
a ochrany obyvatelstva do výuky žáků, a to jak přes pedagogy v rámci rámcového
vzdělávacího programu a dál pomoci podporujících programu realizovaných na
vybraném území včetně jejich popisu.
V dalších částech je popisován způsob ověřování znalostí dotazníkovým šetřením
s následným vyhodnocením.
Základem práce bylo vytvoření testů pro jednotlivé dotazované ročníky. Volba
správných a nesprávných odpovědí dle mého názoru ovlivnila malou rozdílnost
výsledků mezi jednotlivými školami.



4. Jiné poznatky, kritické připomínky?
V práci není zdůvodněno, proč data při popisu a hodnocení jednotlivých programů
jsou uváděna pokaždé k jinému časovému období.
Tabulky a grafy, např. Č. 4 až 6 jsou popsané stejným popisem, bez dalšího
rozlišení, což snižuje jejich přehlednost.
Při výběru škol mohlo být zařazeno další kriterium, které by sjednotilo počet
dotazovaných žáků dle jednotlivých programů. V předložené práci tvoří počet
dotazovaných žáků ze školy, na které probíhá program Hasík téměř polovinu všech
oslovených žáků.

5. Uveďte, zda a v jakých částech přináší bakalářská práce nové poznatky?
Bakalářská práce popisuje současný stav, nepřináší tedy nové poznatky.

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů?
S ohledem na řešenou problematiku byly použity současné platné právní předpisy,
literatura a studijní materiály.

7. Hodnocení formální stránky (jazyková stránka, formální zpracování):
V textu se vyskytuje několik stylistických chyb a překlepů.

8. Jaký je způsob využití práce (publikace, praktické využití)?
Výsledky testů, "problémové" témata poslouží při odborné přípravě instruktorů
programu Hasík.

9. Připomínky a otázky k obhajobě.
Které otázky a odpovědí v testech by autor dnes změnil a jak?

10. Práci hodnotím:
zde uveďte hodnocení diplomové práce (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhovující)

velmi dobře

Dne 20.5.2013
Podpis oponenta

Poznámka:
V případě potřeby můžete jednotlivé body rozvést ve zvláštní příloze.


