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 Studentka Michaela Kašová předložila k obhajobě bakalářskou práci s názvem První 
pomoc v mateřské škole. Téma si studentka zvolila sama, jednak proto, že ji zaujala 
problematika znalosti postupů první pomoci u předškolních dětí, a také proto, že její matka i 
sestra pracují v mateřské škole. Od nich věděla, že zpracování daného tématu by mohlo 
přinést zajímavá zjištění. Původně studentka zamýšlela oslovit učitele z více mateřských škol, 
nakonec ale z organizačních důvodů proběhl výzkum pouze na jedné. 
 

Pro teoretickou část práce bylo nutné vyhledat základní informace týkající se 
předškolního vzdělávání, zajištění bezpečnosti v MŠ, zjistit náplň práce učitele, specifika této 
práce a kvalifikační požadavky. Dále pak prostudovat odbornou literaturu z oblasti laické 
první pomoci a speciálně se zaměřit na postupy první pomoci u dětí a u stavů, se kterými se 
učitelé MŠ mohou při své práci setkat. Cílem praktické části bylo na základě výsledků 
anketního šetření zjistit, se kterými z vybraných úrazových a neúrazových stavů se učitelé 
setkávají nejčastěji, a současně zjistit úroveň znalostí první pomoci ve sledovaném souboru. 
Dále výsledky analyzovat a pokusit se najít souvislosti mezi výsledky znalostního testu a 
faktory jako je věk probanda, typ vzdělání, délka praxe, účast na kurzech první pomoci s 
ohledem na jejich četnost či hodinovou  dotaci. Kromě toho srovnat výsledky testu znalostí 
před školením PP s výsledky testu znalostí po jeho absolvování. 

 
Studentka po celou dobu pracovala velmi dobře. Průběžně práci konzultovala a 

připomínky a doporučení k teoretické části do textu zapracovala. Velkou pozornost věnovala 
vypracování anketního šetření jak po obsahové, tak po formální stránce. Rovněž oceňuji, že se 
jí podařilo získat statistické údaje o úrazech v MŠ za poslední rok, respektive pět let, přestože 
tyto údaje nejsou veřejně dostupné. Bohužel z časových důvodů nedošlo ke konzultaci 
praktické části, a proto jsem studentce nedoporučila odevzdat práci k obhajobě. 

 Za ne příliš povedené považuji vymezení cílů práce a za chybnou pak formulaci i 
obsah vědeckých otázek. Kapitola Charakteristika souboru je zpracována nepřehledně, v 
kapitole Použité metody, především u části věnované průběhu školení, je text nejasný a 
působí neodborně. Porovnávání výsledků anketního šetření a znalostních testů působí 
nahodile, někde, např. na str. 55 nedává smysl. V Diskuzi se zčásti opakují výsledky, jde o 
výčet čísel bez dalšího rozboru a vysvětlení, často není zřejmé, ke kterému ze znalostních 
testů se výsledky vztahují. V Závěru postrádám jasné a stručné shrnutí výsledků a zhodnocení 
přínosu výzkumu; 2. a 5. odstavec nedávají smysl. 
 
Otázka k obhajobě: 
Při srovnání 1. a 2. znalostního testu se celkem 4 respondenti nezlepšili. Zajímalo by mě, zda 
se u nich jednalo při 2. testu o chybování ve stejných otázkách jako při 1. testu? 
 
 



Závěr: 
 Předložená bakalářská práce se zabývá problematikou znalostí postupů první pomoci u 
učitelů v mateřské škole. Téma je zajímavé a potenciál práce byl velký. Vzhledem k výše 
zmíněným nedostatkům však doporučuji praktickou část upravit, případně doplnit, odstranit 
nepřesné a chybné formulace a také opravit velký počet chyb (např. v interpunkci, gramatice a 
při používání výrazného písma).  
 
 
 
 
 
V Praze dne 25.4.2018      MUDr. Michaela Malá 

 


