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Název práce: 
Faktory ovlivňující ochotu poskytnout laickou první pomoc jako modelový příklad 
prosociálního chování 
 

 Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel). 
 Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky. 

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
Cíle práce nejsou v kapitole Úvod formulovány, čtenář o nich najde zmínku pouze 
v anotaci: Hlavním cílem práce je vytvoření rešerše na téma prosociálního chování a 
altruismu s důrazem na modelový příklad poskytování první pomoci a dále sestavení 
uceleného přehledu faktorů, které mohou poskytování PP ovlivnit. 
 

Struktura (členění) práce: 
Struktura práce je standardní dle požadavků kladených na bakalářské práce. 
Rešeršní část obsahuje tři hlavní kapitoly, které postupují od nejobecnějšího tématu 
(prosociální chování a altruismus), přes modelový příklad prosociálního chování 
(první pomoc) až k úzce vymezené problematice faktorů ovlivňujících PP, přičemž 
poslední kapitole je věnován více než dvojnásobný prostor s porovnání s prvními 
dvěma. 
Některé podkapitoly práce by bylo vhodné lépe propojit/uvést/okomentovat, např. 
u podkapitol 3.2.1, 3.2.2 a 3.2.3 by se v úvodním odstavci hodilo objasnit, že laická 
PP a odborná PP patří do jedné kategorie (při členění PP), a technická PP spadá do 
kategorie jiné tj. že se nejedná o tři stejnorodé prvky jedné podmnožiny, jak by se 
z prostého členění textu mohlo zdát.   
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? NE 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? NE 
Autorka se odkazuje na 110 literárních zdrojů, z nichž větší část tvoří zdroje 
zahraniční. To je chvályhodné. Citování některých zdrojů působí ovšem poněkud 
účelově – např. v osmiřádkovém odstavci o sociální psychologii (str. 9) se autorka 
u obecných definic (jako „Sociální psychologie je vědní disciplína, která vznikla na 
pomezí psychologie a sociologie“ nebo „Sociální psychologové se zajímají nejen 
o chování, ale také o pocity, myšlenky, přesvědčení, postoje a cíle“) odkazuje jednu 
a pak jinou mnohasetstránkovou monografii o sociální psychologii. V celé práci pak 
ovšem již nikde tyto dvě monografie necituje, ačkoli pojednávají o některých 
tématech zmiňovaných v dalších kapitolách bakalářské práce (skupinová selekce, 
altruismus, …); to působí zvláštně. 
U odkazů na příručky a monografie je obecně vhodné uvádět v textu u citace i 
stranu - v knížce o mnoha stranách se citované místo hledá jen obtížně a účelem 
citace je umožnit čtenáři co nejjednodušeji původní informaci dohledat. 
Autorka nerozlišuje mezi primárními a sekundárními zdroji: např. na str. 13 práce se 
lze dočíst: „Většina studií však ukazuje, že jsou lidé ochotnější pomáhat, pokud se 
jedná o „dobrou“ věc (např. darování krve) (Hayesová, 2013).“ Je-li Hayesová 
primárním zdrojem, působí výraz „většina studií“ v kombinaci s jediným odkazem 
jako oxymóron, je-li sekundárním zdrojem, je na místě otázka, proč nebylo čerpáno 
z primárních zdrojů, eventuálně proč nejsou primární a sekundární zdroje patřičně 
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označeny. Nebo: popisek grafu na str. 19 obsahuje letopočet 2009, zatímco svislý 
popisek přímo v grafu se odkazuje na zdroj z roku 2006. 
Za závažný nedostatek práce považuji způsob parafrázování tezí z citovaných 
zdrojů a způsob interpretace cizích výsledků. Myšlenky cizích autorů je sice 
záhodno převyprávět vlastními slovy, ale dodávat do nich vlastní příklady nebo 
měnit kontext a tím posouvat význam napsaného, OK není. Při práci s cizími 
myšlenkami je vždy třeba precizně odlišovat, co je názor cizí autority a co je 
názor/příklad vlastní. Chybou není dedukovat z cizích tezí vlastní závěry a/nebo 
navrhnout k obecné cizí tezi vlastní konkrétní příklad, chybou ale je neodlišovat 
jasně cizí myšlenky od vlastních; u citací v práci není vždy úplně jasné, kde končí 
myšlenka autorky a začíná teze citovaného autora, např. str. 12 práce: PP jako 
příklad skupinové selekce uvádí Sober & Wilson 2002 nebo je to autorčina 
interpretace (?) Příklad s darováním krve je podsunut např. do citace Trivers 1971 a 
monografie Hayesová 2013, ačkoli citované texty takový příklad neobsahují. Dále: 
parafráze „většina studií však ukazuje xx“ (str. 13 práce) posouvá význam 
původního textu (Hayesová 2013, kap. 6.5.1 Ochota pomoci); slovo „většina“ se 
v původním textu sice objevuje, nicméně s jiným důrazem/kontextem, než ho 
používá autorka. Další příklad: kap. 4.2. Příbuznost/emoční vazba (str. 21) je 
uvedena následujícími slovy: „Přibližně 60 % dotázaných uvedlo, že se v jejich 
rodině vyskytl infarkt nebo jiné srdeční obtíže (Urban, Thode, Stapleton, & Singer, 
2013). Je tedy přirozené, že nejčastější motivací k absolvování kurzů PP a naučení 
se nových dovedností bývá schopnost pomoci rodině a kamarádům v případě 
ohrožení nebo nebezpečí (Arbon, Hayes, & Woodman, 2011).“ První věta kapitoly je 
v bakalářské práci předložena jako obecně platný údaj, bez jakéhokoli uvedení do 
kontextu (v jaké zemi výzkum proběhl, jak velký a reprezentativní byl vzorek 
respondentů, …). Autoři citovaného článku ovšem ve své studii jasně uvádějí limity 
realizovaného výzkumu a upozorňují např. na nereprezentativnost svého vzorku. 
Takové informace je třeba reflektovat. Jejich výsledky tedy nelze takto jednoduše 
vzít a propůjčit jim všeobecnou platnost. 
Za další, již ale drobnější nedostatky práce se zdroji, považuji např. chybějící část 
citace u odkazu St.John (2017) v seznamu literatury či nekompletnost odkazu na 
příručku Franěk & Trčková (2015), kde by bylo vhodné uvést on-line odkaz nebo 
nějakou další specifikaci textu. 
 

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
Práce vlastní výsledky neobsahuje. 
 

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
Práce obsahuje jediný ilustrační graf, na který je v textu práce řádně odkázáno. 
Jazykovou úroveň považuji za standardní, práce obsahuje minimum překlepů a 
hrubek, což je chvályhodné. Graficky je práce zpracována jasně a přehledně. 
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Cíle práce nejsou v textu na patřičném místě explicitně formulovány, autorka tím 
pádem neposkytuje příliš velký prostor pro zhodnocení, zda a jak cíle byly naplněny. 
Anotace uvádí jako hlavní cíl práce vytvoření rešerše na dané téma. V kontextu 
obecného zadání bakalářské práce, které říká, že „práce má ukázat, že student je 
schopen pracovat se zahraniční (a případně i českou) vědeckou literaturou, 
vyhledávat a třídit informace, vyvozovat závěry a zobecnění …“ (cit. pravidla pro 
psaní bakalářských prací na PřF UK, viz 
https://www.natur.cuni.cz/biologie/ucitelstvi/studium/pravidla-bp-bakalarske-szzk.pdf 
[20. 5. 2019], lze konstatovat, že jeden důležitý rozměr práce naplněn nebyl.  
Na práci lze kladně hodnotit koncept rešerše, který je vystavěn logicky a postupuje 
od velmi obecného tématu k jedné úzce vymezené oblasti. Autorka prošla značné 

https://www.natur.cuni.cz/biologie/ucitelstvi/studium/pravidla-bp-bakalarske-szzk.pdf%20%5b20
https://www.natur.cuni.cz/biologie/ucitelstvi/studium/pravidla-bp-bakalarske-szzk.pdf%20%5b20
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množství pramenů, neprokázala ale, že je schopna s citovanými zdroji kriticky 
pracovat a interpretovat je. Za nejzávažnější nedostatky práce považuji absenci cílů 
v úvodu a zejména nejasné odlišování vlastních a cizích myšlenek a způsob 
interpretace cizích výsledků. V celkovém hodnocení práce váhám mezi stupněm 
„dobře“ a „nevyhověla“.  
 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
 
Pozn.: Vynechání cílů práce z úvodní kapitoly a jejich uvedení pouze v anotaci 
považuji za problematické. Anotace představuje „extrakt“ celé práce (souhrn, který 
může stát sám o sobě), ale neměla by suplovat jednu z nejdůležitějších částí vlastní 
práce. 
 
Otázky: 
 

1. Z jakého důvodu v práci používáte americký, nikoli britský pravopis slova 
„chování“? 

 
2. Z jakého konkrétního místa příručky Franěk & Trčková (2015) vyvozujete, že 

„učitelé mají za žáky odpovědnost“ (str. 31 práce)? Příručka na str. 54 
popisuje pouze odpovědnost školy, přičemž nespecifikuje úlohu statutárního 
zástupce a/nebo jednotlivých zaměstnanců školy. 

 
3. PP jako příklad skupinové selekce uvádí Sober & Wilson 2002 (str. 12) nebo 

se jedná o Vaši interpretaci? 
 

4. Proč se na monografie Sociální psychologie (Výrost et Slaměník 2008) a 
Social psychology (Hogg et Vaughan 2008) odkazujete v rámci práce pouze u 
dvou obecných definic a opomíjíte je zcela u dalších témat, která v práci 
popisujete? 

 
5. Jaký je rozdíl mezi primárními a sekundárními zdroji? Je odkaz „Hayesová“ 

na str. 13 zdrojem primárním nebo sekundárním? Je-li zdrojem sekundárním, 
co Vás vedlo k tomu upřednostnit sekundární zdroj před zdroji primárními? 

 

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta (bude zveřejněn) 
 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 

Podpis oponenta: 
 
 

 
 
Instrukce pro vyplnění: 

 Při posuzování je nutno zohlednit požadavky stanovené pro vypracování 
bakalářských prací – viz : 
https://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/bakalarske-studium 
a https://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/bakalarske-obhajoby 
  

 Tučně vyznačené rubriky jsou povinnou součástí posudku. 

 Prosíme oponenty i školitele o co nejstručnější a nejvýstižnější komentáře 
k jednotlivým bodům, celková délka by neměla přesáhnout 2 strany (jednotlivé 
boxy lze prodloužit i zkrátit)  

 Zaškrtávání políček: Vložte kurzor před políčko, klikněte pravým tlačítkem 
myši, zvolte Vlastnosti, vyberte Zaškrtnuto a OK. 

 

https://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/bakalarske-studium
https://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/bakalarske-obhajoby
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Instrukce pro doručení: 

 Posudek, prosím, zašlete v elektronické a rovněž tištěné formě. Elektronická 
verze bude zveřejněna s předstihem na internetu, tištěná poslouží jako 
součást protokolu o obhajobě. 

 Posudek v elektronické podobě ve formátu .pdf (případně .doc nebo .txt) 
nejpozději tři pracovní dny před obhajobou na e-mailovou adresu 
lucie.cermakova@natur.cuni.cz  

 Vytištěný a podepsaný výtisk stačí donést v den obhajoby na katedru. 
Katedra Filosofie a dějin přírodních věd PřF UK, Viničná 7, 128 44 Praha 2.  

 

mailto:lucie.cermakova@natur.cuni.cz

