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Cíl práce: Hlavním cílem této práce bylo zjistit úroveň znalostí z oblasti první pomoci učitelek 

v mateřské škole a bylo porovnáváno, o kolik se jejich znalosti zlepší, pokud absolvují 

kurz první pomoci.  

Kritéria hodnocení práce      

 Stupeň hodnocení 

 Výborně Velmi dobře Vyhovující Nevyhovující 

Stupeň splnění cíle práce  x   

Teoretické znalosti   x  

Vstupní údaje a jejich zpracování   x  

Adekvátnost použitých metod  x   

Logická stavba práce   x  

Práce s literaturou včetně citací   x  

Využitelnost výsledků v praxi   x  

Hloubka provedené analýzy ve vztahu k tématu   x  

Úprava práce (text, grafy, tabulky)   x  

Stylistická úroveň   x  

 

Připomínky:. Teoretická část: Vzhledem k zaměření a cílům práce by bylo vhodné věnovat větší 

pozornost vzdělání učitelů v první pomoci v rámci požadované kvalifikace, tedy např. zda je v učebních 

plánech studia zahrnuta výuka předmětu První pomoc, v jakém rozsahu, zda jde i o praktickou výuku 

apod. spíše než informaci o režimu v MŠ. V části vztahující se k samotné první pomoci je nejméně 

pozornosti věnováno stavům ohrožujícím život a poněkud překvapivě není zahrnuta první pomoc při 

úrazech hlavy, byť jsou v kapitole Statistika úrazů v MŠ uváděny jako velmi časté. Formulačně jsou 

místy v textu drobné nepřesnosti. 

 Praktická část: Výsledky jsou prezentovány v logickém sledu po otázkách ankety, nicméně např. na str. 

39 je u otázek 5.1 a 5. 2. uveden totožný graf, u grafu č. 13 není odpovídající rozsah souboru (N). 

Diskuze zahrnuje výčet výsledků, jsou uváděny i výsledky prací dalších autorů, ale diskutování výsledků 

by mělo být obšírnější. Na straně 59 je uvedeno, že „… cíl se nepotvrdil,..“ – potvrzují se hypotézy, cíle 

je buď dosaženo či nedosaženo.  V kapitole 3. 2. je užito označení „ Vědecké otázky“, v diskuzi 

„Výzkumné otázky“. Odpovědi na výzkumné otázky také nejsou formulačně ideální (např. „Budou 

výrazné rozdíly mezi respondenty…?“ „Výrazné rozdíly… se nepotvrdily.“).  



Hodnocení: Zpracování celé práce vykazuje určité nedostatky, které jsou nejspíše důsledkem 

nezkušenosti autorky. Autorka mohla více využít potenciál ankety a takto získaných výsledků, a více 

rozvinout, v čem spočívá přínos práce. Vhodné by bylo využití statistických metod pro porovnání 

významnosti rozdílu ve výsledcích. Na škodu je i malá pozornost věnovaná prevenci. Přesto, práce 

přináší zajímavý vhled do problematiky a rámcově splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci. 

 

Předloženou práci lze i přes zmíněné nedostatky doporučit k obhajobě.  

Navržená klasifikace: dle obhajoby 

 

Otázky k obhajobě:  

Na str. 20 zmiňujete existenci směrnice k předcházení úrazů v některých MŠ. Měla tuto směrnici i 

zvolená MŠ? Realizují nějakou prevenci, třeba ve formě povídání s dětmi? Neuvažovala jste o zařazení 

dotazu na prevenci do ankety? Proč konkrétně považujete výsledky za uspokojivé? V čem Vy vidíte 

hlavní přínos práce?    
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