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

republice. 

Cíle práce: 

Práce se zabývá rozšířením miskoncepcí v první pomoci u pedagogů základních a středních 

škol. Zaměřuje se především na popis hlavních miskoncepcí, porovnání rozšíření mezi pedagogy na 

ZŠ a SŠ, analýzy dle vyučovaných předmětů a explorativně i zdroje miskoncepcí. Kompletní přehled 

cílů, jakož i konkrétní hypotézy, které si studentka stanovila, je uveden v úvodu práce.  

 

Struktura (členění) práce, odpovídá požadovanému? ANO   NE 

 

Práce v celkovém rozsahu 90 stran (včetně úvodních stran, seznamu referencí a dalších 51 

stran příloh) se tradičně skládá z teoretické a empirické části a je srozumitelně členěna do 8 základních 

kapitol. Na úvod navazující literární rešerše podává velmi kvalitní přehled literatury vztahující se 

k tématu. Již po jejím přečtení je patrné, že studentka se v tématu hluboce orientuje - nejenže 

odbornou literaturu dobře zná, je také schopna ji kriticky hodnotit.  

V empirické části je pak podrobně popsána metodika výzkumu a výsledky. Na tyto kapitoly 

navazuje diskuse, závěr, seznam referencí a přílohy. 

 

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 

 

Autorka používá dostatečné množství zdrojů (celkem 100 publikací), které jsou správně 

citovány, a z citovaných zdrojů používá relevantní údaje. Ačkoliv se v dané problematice nelze 

vyhnout využití nejen odborných článků, ale i „vysokoškolských učebnic“, velice oceňuji výsledný 

poměr a velké množství odborných publikací. Na kvalitě textu je vidět, že studentka uvedené studie 

skutečně pročetla a dobře je zná (to bylo patrné již ve fázi přípravy dotazníkového šetření a značně to 

přispělo k jeho vysoké kvalitě).  

 

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 je součástí většího uceleného projektu. Studentce se v rámci něj podařilo získat úctyhodný soubor 

respondentů = učitelů (přes 2 tisíce), což velmi dobře odráží píli, kterou studentka při zpracovávání 

projevovala. 

 

Odpovídá výzkum potřebám práce? ANO   NE 

Obsahuje práce praktické výstupy do školní praxe? ANO   NE 

 



Jak studentka v práci uvádí, výsledky jsou relevantní nejen pro pedagogickou praxi (a to nikoliv pouze 

pedagogy, kteří se poskytování první pomoci věnují např. jako zdravotníci zotavovacích akcí), ale i pro 

odborníky z oblasti zdravotnictví. 

 

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

 

Nedostatky nespatřuji – studentce se povedlo vybrat a přehledně zpracovat všechny výsledky relevantní 

pro její práci (získaný soubor dat je značně obsáhlý a mohl by být náplní ještě několika samostatných 

diplomových prací). Velmi oceňuji, že nedošlo k „utopení“ výsledků v mnoha tabulkách, které by pro 

čtenáře mohly být nepřehledné. Vedlejší a detailnější tabulky byly přesunuty do příloh práce, v hlavním 

textu pak byly použity i grafy apod. 

 

Diskuze: 

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

Jsou výsledky porovnávány s literaturou? ANO   NE 

 

Diskuse je dle mého názoru kvalitně zpracovaná. Na některých místech by mohly být výsledky 

podrobněji diskutovány s předchozími výzkumy, což ale nelze označit jako nedostatek na straně 

studentky, neboť v problematice je skutečně nedostatek odborných publikací na toto téma. Tento fakt 

jsme společně diskutovali. I proto bych rád studentku podpořil k publikování získaných výsledků, které 

jsou opravdu velmi zajímavé a v mnoha ohledech jedinečné. 

 

Závěr: 

Je výstižný? ANO   NE 

 

Závěr je výstižný a přehledně shrnuje naplnění cílů. 

 

 

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

 

Formální úroveň práce je velmi dobrá, v práci se vyskytuje jen minimum překlepů. Celkově je 

práce dle mého názoru čtivá, psána dobrým odborným jazykem a pro čtenáře jasně srozumitelná.  

 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 

 

Spolupráci s Gabrielou Zvěřinovou hodnotím velmi pozitivně. Studentka pracovala 

systematicky a s velkým odhodláním i nadšením, což je dle mého názoru na kvalitě výsledné práce 

vidět. Celá práce působí velmi konzistentně, promyšleně a je pečlivě zpracovaná. Rád bych také 

podotknul, že se jedná o jeden z největších ucelených výzkumů laické první pomoci (a navíc v oblasti 

školství), který v ČR zatím proběhl. Práce navíc vznikla v relativně krátkém čase (téma bylo studentce 

zadáno až v červnu loňského roku).  

Studentka se mnou pravidelně komunikovala a vše potřebné konzultovala. Během vlastního 

sepisování práce průběžně zasílala jednotlivé pasáže práce, takže bylo možné vše potřebné korigovat 

již v průběhu zpracovávání. Navíc si ponechala dostatek času na finální úpravy (gramatika, citace 

atd.). 

Ze svého hlediska práci považuji za velmi kvalitně zpracovanou. Autorka splnila stanovené 

cíle a myslím, že se jedná o značně přínosný text, ze kterého je možné vycházet v dalších 

podprojektech.  

Vzhledem k vysokým kvalitám práce (práce je z mého pohledu nadprůměrná) ji jednoznačně 

doporučuji k obhajobě, a to s hodnocením „výborně“. Zároveň se těším na další spolupráci, neboť 

jsme se studentkou domluveni, že se brzy pustíme do publikačního procesu výsledků.  

 

 
 



Otázky a připomínky školitele: 

 

- 

 

Návrh hodnocení školitele (známka nebude součástí zveřejněných informací) 

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 
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