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POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
studenta:   Pavla Kralovanská 
s názvem: Preventivně výchovná činnost na základních školách v oblasti ochrany obyvatelstva

Hodnocení bakalářské práce dosahuje následující úrovně:

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

20 

2. Způsob a úroveň zpracování úkolu. (0 – 20) 16 

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

7 

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

30 

5. Celkový počet bodů 73 

Návrh otázek k obhajobě

1. Proč má smysl věnovat pozornost preventivně výchovné činnosti v oblasti OČMU u dětí a mládeže?

2. Myslíte si, že je problematice OČMU ve výuce na základních a středních školách poskytován
dostatečný prostor?

3. V jakém rozsahu, případně jakou formou by bylo vhodné standardně zařadit problematiku OČMU
do výuky na základních a středních školách?

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

Studentka Pavla Kralovanská v průběhu akademického roku 2015/2016 pravidelně konzultovala
rozpracovanost bakalářské práce s vedoucím bakalářské práce. Zároveň se zúčastnila školení pro pedagogy
ze základních škol okresu Rakovník, které vzdělávali příslušníci HZS Středočeského kraje v oblasti Ochrany
člověka za běžných rizik a mimořádných událostí.

Po odborné stránce bakalářské práce je znatelné, že paní Kralovanská nepracuje v oblasti PVČ u některé ze
složek IZS ale ve zcela jiném oboru, přesto doporučuji k obhajobě.   

Jméno a příjmení: Kpt. Ing. Mgr. Hynek Černý
Organizace: HZS Středočeského kraje, územní odbor Beroun


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


