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OPONENTSKÝ POSUDEK
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: Schmidtová Jméno: Marie Osobní číslo: 456722
Fakulta: Fakulta biomedicínského inženýrství
Studijní program: Ochrana obyvatelstva
Studijní obor: Plánování a řízení krizových situací

Název práce: Analýza specifik zacházení s dětmi s poruchami autistického spektra při
mimořádných událostech a krizových situacích

II. HODNOCENÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Kritéria hodnocení práce Počet bodů

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

30

2. Teoretická úroveň a využití dostupné literatury v bakalářské práci. (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)*

5

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

37

5. Celkový počet bodů 92

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.

III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ

1. Jaké jsou základní zásady komunikace s pacientem s PAS?

2. 

3. 
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IV. 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 podrobný komentář

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

V. KOMENTÁŘ

Studentka se v bakalářské práci věnovala tématu, které je v současné době velice důležité, a to zacházení s dětmi s
poruchou  autistického  spektra  (dále  jen  „PAS“)  při  mimořádné  události  nebo  krizové  situaci.  Teoretická  část
obsahuje stručný a přehledný úvod do dané problematiky. V praktické části je provedena analýza případné evakuace
dětí s PAS z budovy speciální školy v Praze 10. Na základě výsledků SWOT analýzy jsou navrhnuta opatření, která by
výrazně pomohla zlepšit přístup k lidem s PAS nejen záchranným složkám, ale i široké veřejnosti. Vysoce kladně
hodnotím obsahovou část práce a navrhovanou sadu piktogramů pro osoby s PAS.
Po formální stránce předložená práce obsahuje spoustu nedostatků. Ve větách se objevují dvě stejné předložky,
některé  věty  nedávají  smysl,  u  názvů  nejsou  použita  velká  písmena,  u  vymezení  zkratek  chybí  uvozovky,  v
některých větách chybí slovo nebo jsou u slov zpřeházená písmena. Zkratky nejsou používány v celém textu, po
zkratce je v několika případech použit stejný pojem v rozepsané formě. Objevují se i chyby pravopisné. Většinou se
jedná o nedostatky, které plynou z nepozornosti autorky. Studentce doporučuji, aby při psaní další akademické
práce věnovala této problematice zvýšenou pozornost.
I  přes  uvedené  nedostatky  hodnotím  práci  klasifikačním stupněm A,  a  to  především pro  způsob  zpracování
ojedinělého, zajímavého a důležitého tématu a pro její možné využití v praxi.
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