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POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
studenta:   Gabriela Hořáková 
s názvem: Didaktika první pomoci v autoškolách ve Zlínském kraji

Hodnocení bakalářské práce dosahuje následující úrovně:

1. Přístup studenta k řešení úkolu (připravenost, iniciativa, pracovní morálka a samostatnost
studenta). (0 – 30) 

25 

2. Způsob a úroveň zpracování úkolu. (0 – 20) 20 

3. Formální náležitosti a úprava obsahu bakalářské práce (úroveň psaní, označení struktury
textu, grafy, tabulky, citace v textu, seznam použité literatury apod.). (0 – 10) 

8 

4. Rozsah realizačních prací, aplikovaných vědomostí a znalostí, úroveň metodologického
zpracování a závěrů práce. (0 – 40) 

40 

5. Celkový počet bodů 93 

Návrh otázek k obhajobě

1.  S jakými nejzásadnějšími problémy jste se setkala při zpracovávání bakalářské práce?

2. Kdy a kde budou publikovány celkové výsledky šetření, kterých je Vaše práce součástí?

3. 

Celkové hodnocení úrovně vypracování bakalářské práce:

Hodnocení**: A (výborně) B (velmi dobře) C (dobře) D (uspokojivě) E (dostatečně) F (nedostatečně)
Počet bodů: 100 - 90 89 - 80 79 - 70 69 - 60 59 - 50 < 50

 X ❏ ❏ ❏ ❏ ❏
** v případě hodnocení F (nedostatečně) uveďte komentář  

Bakalářskou práci hodnotím výše uvedeným klasifikačním stupněm a doporučuji/nedoporučuji k obhajobě.



Komentář

Aspirantka předkládá svou bakalářskou práci na téma: "Didaktika první pomoci v autoškolách ve Zlínském
kraji", zpracovanou na 70 stranách. Práce je logicky strukturovaná a velmi dobře napsaná.
Aspirantka svou práci konzultovala v pravidelných intervalech a na připomínky vedoucího práce reagovala.
Ke zpracování nemám žádných výtek.
Velmi pozitivně hodnotím praktický přínos práce, dotazníkové šetření. Šetření použité v bakalářské práci je
součástí rámcového šetření, jež provádí soukromá firma. Tedy dochází k přímé aplikaci výsledků do praxe a
k praktickému užití bakalářské práce.
Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím za A (výborně).     

Jméno a příjmení: Mgr. Pavel Böhm
Organizace: ČVUT v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství


Podpis: .....................................
Datum: .....................................


