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Bakalářská práce o rozsahu 89 stran (kromě příloh) je členěna do sedmi kapitol, které
na sebe vzájemně navazují.

Cílem práce bylo zmapování orientace u náhodného vzorku laické veřejnosti o znalosti
při poskytování první pomoci.

Téma práce, které si autorka zvolila je vysoce aktuální. Jak sama uvádí, v poslední
době se neustále zahušťuje silniční doprava, zvyšuje se počet dopravních nehod, lidé stále
častěji vyhledávají adrenalinové situace, nedbají anebo nedodržují bezpečnost. To vše vede
k vyšší úrazovosti a situacím, kdy je potřeba poskytnout druhé osobě první pomoc.

V teoretické části autorka popisuje co je to první pomoc, součinnost laika se
zdravotnickou záchrannou službou, s diagnostikou poruch zdravotního stavu, se stavy
ohrožující život (krvácení, porucha vědomí, porucha dýchání a náhlá zástava dechu), dále
s dalšími závažnými stavy a na závěr nás seznamuje s transportem a odsunem postižených.

V empirické části j sou popsány cíle, výzkum, metodika, charakteristika zkoumaného
vzorku, interpretace dat, diskuze, závěr a anotace v českém a anglickém jazyce.

Autorka sestavila dotazník, který se skládá ze 4 částí. Obsahuje celkem 25 otázek.
Distribuovala 200 ks dotazníků laické veřejnosti ve Svitavách, návratnost činila 79 %.

Výsledky výzkumu jsou velice přehledně zpracovány formou tabulek a grafů. U každé
otázky je uvedena pro lepší orientaci správná odpověď.

Ve velice rozsáhlé diskuzi autorka podrobně rozebírá každou otázku všech 4 částí
dotazníku a přidává svůj komentář ev. jistá doporučení.

V závěru práce poukazuje na nejdůležitější výsledky v práci a hodnotí, zda došlo
k dosažení cíle, které si na začátku práce stanovila.

Autorka uvádí celkem 28 literárních zdrojů, přičemž převážná část je z období
posledních 5 let a dokládá solidní přehled autorky v odborné literatuře k danému tématu.



I
V přílohách jsou velmi podrobně popsány poruchy zdraví vedoucí k život

ohrožujícímu stavu a u každé poruchy je uvedena možná laická první pomoc. Dále uvádí
kompletní dotazník a fotodokumentaci algoritmu KPR u dospělých, kterou sama vytvořila.

Hlavní přínos práce spatřuji v tom, že autorka poukázala v celé šíři na problematiku
(ne)poskytování první pomoci z řad laické veřejnosti, i když mají celkem dobré teoretické
znalosti. Největší úskalí s poskytováním první pomoci spojené je absence praktických
dovedností laiků, které v kritické situaci nejvíce chybí. V závěru práce velice správně
navrhuje řadu opatření, která by se měla zavést již u žáků základních škol.

Možné otázky k diskuzi:

1. Nabídla jste sama provést nějaké školení, praktický nácvik pro zájemce z řad laické
veřejnosti o poskytování první pomoci?

2. Jaký je Váš názor na používání defibrilátorů laickou veřejností při poskytování první
pomoci?

3. Nemůže být jedním z důvodů neposkytování první pomoci z řad laiků strach z právní
odpovědnosti v případě, že situaci nezvládnou dobře?
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