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HODNOCENÍ   BAKALÁŘSKÉ  PRÁCE 

                 obhajoba této bakalářské práce se koná dne:  - 

Téma bakalářské práce:  Posouzení rizik tělocvičného nářadí a pomůcek z hlediska 

výroby 

 

 

Jméno a příjmení: Lukáš Pečínka 

 

 

Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky: 

 

1. Odpovídá bakalářská práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 

    Bakalářská práce odpovídá uvedenému zadání v plném rozsahu. 

 

 

 

2. Jak hodnotíte předloženou bakalářskou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých    

    částí práce, případně jejich úplnosti? 

     Autor BP postupuje od úvodního seznámení se statistikou úrazovosti ve školách, kterou 

rozděluje podle typů škol, poraněné části těla, vyučovacího času, kdy k úrazu došlo. 

Všechny tyto informace jsou uvedeny v tabulkách a grafech. Dále uvádí povinnosti 

výrobců nářadí a všeobecné požadavky jejich bezpečnosti. V hlavní části BP se zaměřil na 

vybraná tělocvičná nářadí v tělocvičnách 5 škol, u tohoto nářadí popsal zjištěné závady a 

popis doprovodil fotografiemi. U každé závady je rovněž uvedeno doporučené technické 

opatření. 

 

 

3. Základní zhodnocení bakalářské práce: 

    Autor splnil cíl stanovený zadáním BP- zhodnotil tělocvičné nářadí z hlediska bezpečného 

provedení výrobcem a navrhl technická opatření k odstranění nedostatků. Nepřesné 

uvedení názvů ČSN EN a citace zrušeného zákona (viz bod 4.) nesvědčí o pečlivosti a 

důslednosti autora. 

  

 

 

 

 



4. Jiné poznatky, kritické připomínky: 

    Na str. 11 BP se autor zmiňuje o zák.č.545/1992 Sb. o Sbírce zákonů České republiky. 

Tento zákon byl zrušen k 1.1.2000 a nahrazen zák.č.309/1999 Sb. o Sbírce zákonů a o 

Sbírce mezinárodních smluv s účinností ode dne 1.1.2000.  

 V části 6 BP Literatura na str.49 jsou u některých ČSN EN uvedeny jejich nepřesné názvy. 

Např. přesné znění ČSN EN 913 je: Gymnastické nářadí-Všeobecné bezpečnostní 

požadavky a metody zkoušení.  

 

 

5. Uveďte, zda a v kterých částech přináší bakalářská práce nové poznatky? 

    BP pouze dokumentuje stav, ve kterém se nachází tělocvičné nářadí ve většině škol, snad 

s výjimkou sportovně zaměřených škol. 

 

 

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 

    Výběr literatury a právních předpisů odpovídá požadavkům zpracovávané problematiky. 

 

 

7. Hodnocení formální stránky (jazyková stránka, formální zpracování): 

    BP je po stránce jazykové i grafické úpravy textu na dobré úrovni. 

 

8. Jaký je způsob využití práce (publikace, praktické využití)? 

    BP je pro školy návodem, jak postupovat a na co se zaměřit při průběžných kontrolách 

tělocvičného nářadí, zda toto nářadí splňuje požadavky bezpečnosti při cvičení, aby 

nedocházelo k úrazům z důvodu poškozeného nářadí. Přiložené fotografie závad jsou 

vodítkem pro to, na která místa se při kontrolách nejvíce zaměřit. Z navrhovaných 

technických opatření lze získat informaci technologii opravy. 

 

9. Připomínky a otázky k obhajobě. 

K BP nemám další připomínky. 

 

10. Práci hodnotím:  

      zde uveďte hodnocení bakalářské práce (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhovující) 

   

 

                                                      velmi dobře 

      

 

6.5.2011 

 

    

     Podpis oponenta 

 

 


