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Pro  svou bakalářskou práci si autorka vybrala téma velice důležité, zajímavé, poučné a 
názorné. Jak uvádí v úvodu práce, sama je maminkou předškoláčka a pracuje jako 
zdravotnický záchranář,tak přímo ze své praxe může čerpat informace a materiál pro 
bakalářskou práci.Téměř denně se můžeme setkat s úrazem u dítěte, nebo s některou z 
příhod, které rozebírá dále v práci. Tyto situace jsou nebezpečné, nepříjemné a mnohdy 
zbytečné. Nemůžeme jinak, než s pisatelkou souhlasit, že děti jsou nejdražší a 
nejcennější, co v životě máme, proto je nutné je chránit. Nestačí čekat, až vznikne 
složitá situace, kterou  je potřeba řešit, například poskytnutím první pomoci, ale je nutné 
se zaměřit na prevenci. 
 
Teoretická část 
 
V této části práce si studentka stanovila tři cíle: 
 
* charakterizovat předškolní věk, psychomotorický vývoj dítěte, anatomické a 
fyziologické odlišnosti v tomto věku s ohledem 
na souvislosti se vznikem a průběhem život ohrožujících stavů 
* seznámit s pojmem první pomoc, jejím významem a legislativou 
* popsat život ohrožující stavy a vybrané nejčastější stavy úrazové i neúrazové včetně 
příčin, příznaků a doporučení pro laickou /základní/ první pomoc.    
 
Předškolní věk  má svá specifika. Jak píše autorka,děti jsou v tomto věku velice zvídavé 
a snaží se co nejvíce osamostatnit. Teoretická část práce právě charakterizuje 
předškolní věk, psychomotorický vývoj dítěte, anatomické a fyziologické odlišnosti 
v tomto věku s ohledem na souvislosti se vznikem a průběhem život ohrožujících stavů. 
Dále nás pisatelka seznamuje s pojmem první pomoc, jejím významem a 
legislativou,/dělení první pomoci,doporučený postup pro základní resuscitaci dětí nad 
1rok – podrobně vypracováno a názorně doplněno fotografiemi /. 
Navazuje popis život ohrožujících stavů,např.bezvědomí,zástava dechu, zástava 
srdeční činnosti, masivní krvácení,šokové stavy a aspirace cizího tělesa do dýchacích 
cest, vybrané nejčastější stavy úrazové i neúrazové, včetně příčin, po každém úseku 
následuje doporučení pro laickou / základní / první pomoc. 
 
Empirická část 
 
Hlavním cílem, této části předložené práce, bylo zjistit úroveň znalostí rodičů dětí 
předškolního věku o první pomoci./ zmapovat vědomosti rodičů o první pomoci, 



zmapovat zájem rodičů o první pomoc, porovnat úroveň znalostí a zájem o první pomoc 
skupiny rodičů dětí, které prodělaly závažnou příhodu a dětí bez příhody /. 
 
Výzkum probíhal metodou dotazníkového šetření./ nestandardizovaný dotazník /. 

Dotazník byl rozdělen do tří částí, celkem obsahoval 22 položek, které jsou za sebou 
číselně řazeny. / první část – úvodní dopis, druhá část – informativní údaje, třetí část – 
úroveň vědomostí /. Rozdáno 100 dotazníků, vrátilo se jich 85, k šetření jich bylo použito  
80 kompletně vyplněných. Dotazník obsahuje soustavu připravených a pečlivě 
formulovaných otázek. Získané údaje autorka analyzuje a dále zpracovává formou 
tabulek a grafů, vše na vysoké úrovni a poskytuje nám v přehledné formě výsledky 
výzkumu. 

Bakalářská práce se opírá o slušné množství odborné literatury a internetových zdrojů. 

Diskuze a záv ěr práce 

V této části autorka podrobněji rozebírá jednotlivé otázky dotazníku a shrnuje cíle své 
práce, které splnila.Svou práci obohatila několika instruktážními fotografiemi a 
v přílohách nám předkládá další důležité informace.  Předložená práce je pečlivě 
vypracovaná a mohla by posloužit jako výukový materiál. 

Otázky: 

Myslíte si, že už i děti v mateřské škole by se měly  seznamovat se základy první 
pomoci? / samozřejmě úměrnou  formou /. 

Myslíte si, že by bylo přínosné, kdyby probíhaly praktické kurzy základů první pomoci 
rodičů spolu se svými dětmi v mateřské škole? 

Myslíte si, že by bylo vhodné, připravit pro rodiče v mateřské škole informační 
tabule,např. č.toxikologického střediska a další? / přestože je možnost získávat 
informace z médií a internetu/? 

 

Práce splnila požadavky bakalá řské práce, doporu čuji ji k obhajob ě a hodnotím 
jako výbornou. 

 

V Hradci Králové 24.5.2010                                           Vlčková Naděžda   

 
 
 


