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Název práce: Analýza miskoncepcí v první pomoci u pedagogů základních škol a gymnázií 

v České republice. 

Cíle práce: 

Cíle práce si autorka definovala následovně: 

 Zjistit, které miskoncepce v první pomoci se mezi učiteli základních škol a gymnázií 

vyskytují. 

 Porovnat, zda se rozšíření miskoncepcí liší u pedagogů na různých stupních vzdělávání – 

1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ a gymnázia.  

 Porovnat, zda se rozšíření miskoncepcí liší u pedagogů předmětů, které mají vyšší 

provázanost s první pomocí (pedagogové i žáci se v těchto předmětech mohou častěji 

setkat s poskytováním/výukou první pomoci, předměty přírodopis, biologie, chemie, 

fyzika, výchova ke zdraví a tělesná výchova), a pedagogů dalších vybraných předmětů.  

 Porovnat, zda se rozšíření miskoncepcí liší u pedagogů, kteří byli proškoleni v první 

pomoci a pedagogů, kteří proškoleni nebyli.  

 Pokud to data umožní, bude analyzováno, z jakých zdrojů miskoncepce pocházejí. 

Jelikož se v této oblasti jedná o explorativní výzkum a není tedy žádný očekávaný 

výsledek, nebyly pro tuto část stanoveny konkrétní hypotézy. 

 

Zároveň ze stanovených cílů vyplynuly hypotézy, které autorka ve své práci řeší. 

Struktura (členění) práce, odpovídá požadovanému? ANO   NE 

Rozsah práce (počet stran textu, počet stran příloh): celkem: 141 stran: 90 stran textu, 51 

stran příloh 

Je uveden anglický abstrakt a klíčová slova? ANO   NE 

Je uveden seznam zkratek? ANO   NE 

Literární přehled:  

Odpovídá tématu? ANO   NE 

Je napsán srozumitelně? ANO   NE 

Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? (V souladu s pravidly 

zveřejněnými katedrou – tj. literární přehled obsahuje především citace primárních zdrojů, ne opisy učebnic) 

ANO   NE 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? ANO   NE 

 

Množství použitých literární zdrojů považuji, vzhledem k charakteru práce, za adekvátní, 

autorka čerpala informace především z cizojazyčných (Aj) publikací. 

 

Materiál a metody (postup práce): 

Byly zvolené metody vhodné k dosažení stanovených cílů? ANO   NE 

Jsou metody srozumitelně popsány? ANO   NE 

 

Praktická část (výsledky a přílohy): 

Obsahuje práce pedagogický výzkum? 

 

Práce obsahuje poměrně rozsáhlý výzkum realizovaný formou dotazníkového šetření na 

širokém okruhu respondentů (více než 2 000!).  

 



Odpovídá výzkum potřebám práce? ANO   NE 

 

Obsahuje práce praktické výstupy do školní praxe? ANO   NE 

Výsledky výzkumu mohou poskytnout kvalitní podklady využitelné jak pedagogy (např. 

náměty pro úpravy učebnic či didaktických postupů při výuce první pomoci), tak odborníky 

pro další praktické aplikace (např. v oblasti zdravotnictví). 

 

Je dokumentace výsledků dostačující? ANO   NE  V čem jsou nedostatky? 

 

Výsledky jsou zpracovány jasně a přehledně do tabulek a grafů. Přílohy obsahují dotazník pro 

pedagogy, zpětnou vazbu pro respondenty tzn. jakési „správné řešení“ uváděných kasuistik a 

také tabulky s porovnáním sledovaných parametrů. 

Diskuze: 

Je opravdu diskuzí, nejde jen o konstatování vlastních výsledků? ANO   NE 

Jsou výsledky porovnávány s literaturou? ANO   NE 

 

Diskuze obsahuje i podkapitolu, která se věnuje aktuálnímu stavu rozšíření miskoncepcí v první 

pomoci mezi českými pedagogy, dále pak podkapitolu diskutující omezení analýzy zdrojů 

miskoncepcí, což obojí považuji za velmi vhodné. 

Závěr: 

Je výstižný? ANO   NE 

 

Závěr přehledně shrnuje dosažené cíle. 

 

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 

 

Formální úroveň práce považuji za zdařilou. Práce je psaná čtivým jazykem a je prakticky 

prosta překlepů. Obrazová dokumentace je vhodně zvolená a v odpovídající kvalitě.  

 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 

 

Práce je ojedinělá nejen svým zaměřením, ale také rozsahem předkládaného výzkumu. 

Pozitivně hodnotím zejména edukativní část (zpětná vazba respondentům), která přispívá 

k osvětě a popularizaci v oblasti první pomoci. Celkově práci hodnotím jako velmi 

promyšlenou, pečlivě zpracovanou a prakticky využitelnou. Stanovené cíle se autorce podařilo 

naplnit. 

 

Předloženou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení výborně. 
 

Otázky a připomínky oponenta: 

 

Výsledky práce již byly prezentovány na červnové Mezinárodní konferenci didaktik přírodních 

věd DidSci+ 2018, plánujete jejich prezentaci i na 3. ročníku konference „Výuka První Pomoci 

Zážitkem“, která proběhne letos v listopadu? 

 

Návrh hodnocení oponenta (známka nebude součástí zveřejněných informací) 

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 

Podpis oponenta: 
 

 


