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HODNOCENÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
obhajoba této bakalářské práce se koná dne: -

Téma bakalářské práce: Chování osob při výskytu nebezpečných látek

Jméno a příjmení: Luděk Borkovec

Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky:

1. Odpovídá bakalářská práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
ANO, nicméně podklady pro dosaženi ciILIjsou do značné miry irelevantni.

2. Jak hodnotíte předloženou bakalářskou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých
částí práce, případně jejich úplnosti?
dobře

3. Základní zhodnocení bakalářské práce:
Student ve své práci navrhuje postupy výuky žáků základnich a střednich škol

v souvislosti s chovánim a projevem vybraných NL.

4. Jiné poznatky, kritické připomínky:
• Vpráci se hovoří o vyššich ročnicich ZŠ. Neni zřejmé, o jakou věkovou skupinu se

jedná. Upřesněni je uvedeno až v závěru práce.
• V Kapitole č. 3 se na straně 8 v prvni větě hovoří o významné četnosti NL amoniaku

a chlóru. Dále následuji tabulky č. 1,2,3. Z nich však neni možné potvrdit předchozi
tvrzeni a jejich uvedeni v práci nemá tudiž význam.

• Vpráci je zařazena kapitola č. 4.1 "Charakteristika čerpacich stanic ". Nevim, proč
by předmětem výuky mládeže měla být problematika přečerpáváni HK.

• Kapitola č. 11 neni podle mého názoru zpracováním postupů, jak školit a
připravovat určenou zájmovou skupinu. Chybí osnova školení i náplň. Při tvorbě
náplně se autor odkazuje na již probranou problematiku, takže výstup z provedené
práce ve svém důsledku chybí.



• V závěru práce na str. 37 se píše, že jedním z cílů bylo ukázat dětem, jak rozpoznat
prostředek s NL. Tento úkol není možné vyřešit několika piktogramy na dvou
stranách textu, tak jak je tomu v kapitole 11.

• Na straně 41 u použitých zdrojů obrázků doporučuji podívat se na položku 23.
Domnívám se, že takový odkaz práci poněkud zlehčuje.

5. Uveďte, zda a v kterých částech přináší bakalářská práce nové poznatky?
Vzhledem ke svému charakteru práce nepiináši nové poznatky a není to jejím smyslem.

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů?
Chybí kvalitní rešerše zaměřená na zjištění současného stavu výuky mládeže.

7. Hodnocení formální stránky (jazyková stránka, formální zpracování):
Vpráci se objevují překlepy např. str. 35, druhý odstavec "každý prostředek, výrobek

musím mít nějak označení".

8. Jaký je způsob využití práce (publikace, praktické využití)?
Práce nemá odborné ani jiné využití.

9. Připomínky a otázky k obhajobě.
• Podle kapitoly 9.3 na straně 31 první odrážky se u státní zkoušky nadechněte,

nedýchejte, jděte na vrátnici VŠB a vraťte se zpět živ. Nezapomeňte zachovat klid
podle odrážky 4. (Ne všechny odkazy na stránkách HZS jsou použitelné).

• Na str. 38 v předposledním odstavci je psáno, že z informací které jste získal se
problematice výskytu NL školy nevěnují. Tento závěr je irelevantní. Jak jste toto
zjisti! a proč tyto informace nejsou v práci doloženy?

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

Dne 17.5.2012

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


