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Hodnocení v jednotlivých kritériích označte znakem X) v příslušné úrovni.

Celkové slovní hodnocení bakalářské práce:
Studentka Nela Trnečková zpracovala a odevzdala k obhajobě bakalářskou práci na zadané
téma v rozsahu 70 stran textu doplněného 37 grafy, 11 obrázky a 2 přílohami. Práce je
členěna obvyklým způsobem a obsahuje všechny požadované části. Při zpracování se
studentka nevyhnula formálním chybám. Lze konstatovat, že v textu používá v tabulkách a
grafech různé fonty písma a také jsou použity i nesprávné fyzikální jednotky např. na str. 54
„vteřiny“ (správně má být „sekundy“). Cíl práce je uveden jak v abstraktu tak i úvodu.
Celkem bylo odevzdáno a vyhodnoceno 220 dotazníků, což je možno považovat za
dostačující k přijetí závěrů a doporučení, které jsou uvedeny v této práci. Celkově je možno
práci hodnotit jako velmi dobrou. Přes uvedené výhrady doporučuji bakalářskou práci
k obhajobě.
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Otázky k obhajobě bakalářské práce:
1. Jak by jste zlepšila negativní závěry u respondentů v oblastech 1. pomoci, varování a
zásadách chování při úniku nebezpečných chemických látek?
2. Jaký je Váš názor na výuku této problematiky? (str. 62 závěr)

Klasifikace vedoucího bakalářské práce: výborně (A)

V Uherském Hradišti dne 27. května 2014
…………………………………...
podpis vedoucího bakalářské práce

A - výborně

B – velmi dobře

C - dobře

D - uspokojivě

E - dostatečně

F - nedostatečně
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