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Autor: Andrea Havlová 
 

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…) 
 

Práce propojuje poznatky ze dvou velkých oborů – z evoluční biologie a 
poskytování laické první pomoci. Hlavním cílem práce bylo vytvořit rešerši z 
odborných původních zdrojů na dané téma a zejména sestavit ucelený přehled 
faktorů, které mohou poskytování první pomoci ovlivnit. 

 

Struktura (členění) práce: 
 

Práce v celkovém rozsahu 40 stran je srozumitelně členěna do 3 hlavních 
kapitol. Studentka se nejdříve věnuje souvisejícím základům evoluční biologie 
(zejména prosociálnímu chování a altruismu). Závěr bloku tvoří velmi originální 
pohled na problematiku první pomoci z hlediska evoluční biologie jakožto příklad 
prosociálního chování. Následně studentka ve druhém bloku čtenáře stručně 
uvádí do problematiky první pomoci (její dělení a úroveň znalostí populace). Třetí 
blok představuje těžiště práce a studentka v něm podrobně rozpracovává různé 
faktory, které poskytnutí první pomoci mohou ovlivnit. Na tomto místě bych rád 
velmi ocenil, s jakým úsilím studentka dané kapitoly vypracovávala. Vzhledem 
k variabilitě faktorů a možných vlivů bylo nutné, aby se zorientovala a propojila 
poznatky z několika různých věd – nejen z evoluční biologie, ale i psychologie, 
pedagogiky, zdravotnictví, sociologie či demografie. Tohoto úkolu se nezalekla, 
pracovala velmi svědomitě a podařilo se jí nejen udržet zacílení na evoluční 
biologii, ale zároveň poskytnout ucelený přehled literatury i z dalších 
souvisejících oblastí. 

 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 

 
Autorka používá dostatečné množství zdrojů (celkem 110 publikací), které 

jsou správně citovány, a z citovaných zdrojů ve většině případů používá 
relevantní údaje. Většina zdrojů jsou původní, zahraniční odborné publikace. 
Pouze v obecných/úvodních pasážích využívá česky psanou literaturu (např. 
učebnice/příručky), kterých je však minimum a byly využity zejména kvůli 
obtížnému dohledání některých informací (např. v souvislosti s reáliemi České 
republiky). Tento postup jsme spolu v průběhu sepisování práce konzultovali a 
v těžišti práce studentka využívá již v podstatě pouze odborné zahraniční články. 
Aktivně dohledávala a doplňovala další relevantní zdroje, což hodnotím velmi 
kladně.  

Vzhledem k vyšší obtížnosti tématu (prakticky neexistují studie, které by 
přímo propojovaly laickou první pomoc a evoluční biologii) bylo na některých 
místech nutné více využít dedukci a nabídnout možnou intepretaci z různých úhlů 
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pohledu. V některých případech proto došlo k posunutí významu informací a pro 
čtenáře je náročnější odlišit, jestli je daná teze informací z původního zdroje či 
její dedukcí. Musím však říci, že na konzultacích, na které Andrea svědomitě 
chodila, vždy bylo vidět, že studentka uvedené studie skutečně pečlivě pročetla, 
dobře je zná a je si vědoma jejich slabých a silných míst. Pevně věřím, že v další 
práci si na tento problém dá ještě větší pozor.  

 

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

- 
 

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 srozumitelná. Rád bych na tomto místě také vyzdvihl velký 
pokrok, který studentka během spolupráce učinila. Původní spíše beletristické 
vyjadřování se podařilo přetavit v kvalitní odborný styl, s menším množstvím 
chyb, které se opakují (např. zmíněné dedukce). Rozhodně tedy chválím i za 
přístupnost ke zpětné vazbě a chuť na sobě pracovat . 

 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 

Spolupráci s Andreou Havlovou hodnotím velmi pozitivně. Studentka 
pracovala systematicky, průběžně zasílala jednotlivé pasáže práce, takže bylo 
možné vše korigovat již během zpracovávání. Rovněž se snažila využívat 
konzultací, zapojila se již během bakalářského studia do výzkumných projektů a 
analýz reálných dat. Ačkoliv genezi práce poznamenalo několik radikálnějších 
změn (práce byla původně zaměřena „neevolučně“ a tento směr vykrystalizoval 
až na začátku letošního roku), Andrea si zvládla dostudovat i tuto součást a 
výsledek je z mého pohledu velmi zajímavý a cenný. 

Ze svého hlediska práci považuji za kvalitně zpracovanou. Autorka splnila 
stanovené cíle a myslím, že se jedná o značně přínosný text, ze kterého je 
možné vycházet v dalších projektech. Autorka se problematice plánuje 
(předběžně) věnovat i v rámci navazujícího magisterského studia zde na PřF UK. 
Pokud se do další práce pustí stejně odhodlaně jako do zpracovávání bakalářské 
práce (a poučí se z nedostatků, na které jistě poukáže i oponent), věřím, že se 
máme na co těšit. 

Práci určitě doporučuji k obhajobě, a to s hodnocením „velmi dobře“. 
 
 

Otázky a připomínky školitele: 
-  

 
 
 

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

Podpis školitele/oponenta: 
 

 
 
Instrukce pro vyplnění: 
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 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. 

 
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.  

 

https://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/bakalarske-studium
https://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/bakalarske-obhajoby
mailto:lucie.cermakova@natur.cuni.cz

