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autorky Olgy Škaroupkové

Úroveň znalostí široké laické veřejnosti o poskytování první pomoci je rozhodně téma,
které je v současné době aktuální, proto považuji zmapování situace v této oblasti za přínosné.
Autorka si stanovila jako cíl své práce zjistit míru znalosti první pomoci a znalosti neodkladné
resuscitace.

V teoretické části je uveden podrobný a přehledně uspořádaný souhrn odborných poznatků
týkajících se první pomoci, součinnosti laika se zdravotnickou záchrannou službou a
diagnostiky poruch zdravotního stavu. Dále následuje popis stavů ohrožujících život a dalších
závažných stavů, transport a odsun. Vše je koncipováno srozumitelně a odborně správně.

Ve výzkumné části je formulován hlavní cíl a tři dílčí cíle, vše v souladu s tématem práce.
Jako výzkumnou metodu si autorka zvolila dotazník, který si sama sestavila. Otázky jsou
formulovány srozumitelně a sledují předem uvedené cíle, což potvrdila i pilotní studie. Počet
respondentů (158) považuji za dostatečný. Odpovědi na jednotlivé otázky jsou správně
okomentovány a doplněny ještě tabulkami s absolutní a relativní četností a sloupcovými
grafy. Vše je přehledné, logicky uspořádané a srozumitelné.

V diskuzi jsou podrobně rozebrány jednotlivé dotazníkové položky sledující dílčí cíle
a konstatovány adekvátní závěry.

V závěru práce autorka poukazuje na nejdůležitější výsledky, které svým výzkumem
zjistila. A protože nejsou příliš uspokojivé, nabízí i svá doporučení, která nejsou příliš
ekonomicky náročná, ale určitě by byla efektivní.

Autorka pro svou práci využila široké spektrum odborné literatury vysoce fundovaných
autorů, článků z odborných časopisů a elektronických zdrojů. Všechny zdroje jsou pečlivě
uvedeny.

Přílohová část je poměrně obsáhlá, ale vhodně doplňuje téma práce. Za přínosné považuji i
fotodokumentaci algoritmu základní neodkladné resuscitace ..

Bakalářská práce autorky Olgy Škaroupkové je zpracována svědomitě, na vysoké
odborné úrovni a přehledně a srozumitelně uspořádána. Jsou zde zúročeny i
profesionální zkušenosti sestry na záchranné službě. Také doporučení ohledně zlepšení
znalostí první pomoci u laické veřejnosti hodnotím velmi pozitivně.

Další otázky k této práci nemám. V doporučeních, která autorka navrhla, je uvedena celá
řada možností jak současnou situaci zlepšit.
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