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POSUDEK OPONENTA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
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s názvem: Analýza preventivně výchovné činnosti a příprava žáků základních škol na mimořádné
události a krizové situace ve městě Milovice

Hodnocení bakalářské práce dosahuje následující úrovně:

1. Splnění cíle a vhodnost struktury obsahu bakalářské práce z hlediska zadaného tématu (splnění
zadání). (0 – 30) 

26 

2. Teoretická úroveň a využití dostupné literatury v bakalářské práci. (0 – 20) 18 

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

10 

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

36 

5. Celkový počet bodů 90 

Návrh otázek k obhajobě

1. Co byste doporučil, jako vedoucí zájmového kroužku dětí Sboru dobrovolných hasičů, pedagogům
na základních školách v oblasti ochrany obyvatelstva?

2. Jak by se jednotlivé organizace, instituce měly podílet na preventivně výchovné činnosti?

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

Bakalářská práce se zabývá analýzou preventivně výchovnou činností a přípravou žáků základních škol na
mimořádné události a krizové situace ve městě Milovice. Cílem bakalářské práce je zhodnotit náplň a
efektivitu vzdělávání v oblasti ochrany obyvatelstva na prvním a druhém stupni základních škol.
Teoretická část se zabývá historií ochrany obyvatelstva, je popsána Koncepce ochrany obyvatelstva České
republiky do roku 2020, s výhledem do roku 2030, důležitou částí je také legislativní řešení. Následně je
nastíněna spolupráce jednotlivých subjektů podílejících se na preventivně výchovné činnosti v České
republice.
Praktická část se zabývá testovým šetřením žáků základních škol, a to
na 1. stupni (4. třída) a 2. stupni (6. třída). Šetření má za úkol zhodnotit náplň a efektivitu vzdělávání v
oblasti ochrany obyvatelstva ve městě Milovice. Jsou vyhodnoceny otázky testového šetření, následně je
provedena komparativní analýza a v závěru je zpracována SWOT analýza.
Diskuze se věnuje pojednáním o projektech PO a CO v ČR, komparaci s výsledky jiných autorů, činnosti
autora práce u Sboru dobrovolných hasičů a náhled na řešení PVČ v zahraničí.
Cíl bakalářské práce byl splněn.
Formální náležitosti práce byly dodrženy.
Bakalářskou práci hodnotím výborně - A a doporučuji k obhajobě.
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