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     Autorka pro svou práci zvolila téma sice aktuální, ale v závěrečných pracích 
poměrně často frekventované. Přesto se víceméně podařilo udržet si poměrně 
dobrou úroveň originality, zejména díky aktuálnímu zařazení nových doporučených 
postupů  ERC z roku 2010.

     Teoretická část je přiměřeně uspořádána a po krátkém výčtu historických 
mezníků v úvodní části přehledně přináší výčet nejzávažnějších stavů ohrožujících 
život nebo zdraví pacienta. Postupy první pomoci jsou stručně a jasně formulovány 
s využitím odborných zdrojů. Logicky největší prostor dostává kardiopulmonální 
resuscitace, která – jak již bylo výše uvedeno – je popisována v podmínkách 
Gudelines ERC 2010. Autorka projevila solidní orientaci v uvedené problematice. 
Přesto se v této oblasti dá najít několik nedostatků. V kapitole 4.4.3. bych přivítal 
hlubší rozvedení problematiky AED, zejména míst rozmístění přístrojů a způsobu 
jejich použití. Vedle zmínky o TANR v kapitole 5.1 postrádám také Telefonicky 
asistovanou první pomoc ( TAPP ) v akutních stavech mimo KPR. Hrubou chybou je 
neznalost oficiálního názvu Zdravotnické záchranné služby. Autorka sice používá 
správnou zkratku ZZS, nicméně v textu ji interpretuje jako „ záchranná zdravotní “, 
případně     „ zdravotní záchranná “ Správný název se uvádí prakticky pouze 
v citacích legislativních norem. 

     V empirické části postrádám bližší charakteristiku souboru respondentů. 
K vlastnímu průzkumu byla použita prakticky standardní metoda originálního 
dotazníku v souladu se stanovenými hypotézami. Závěr je prezentován srozumitelně 
v grafické podobě a dává ucelený přehled o výsledcích šetření. 

     V závěru práce  autorka srovnává základní hypotetické předpoklady s výsledky 
šetření a pokouší se formulovat doporučení pro praxi, o jehož realizovatelnosti mně 
ovšem nepřesvědčila.

      V seznamu literatury a pramenů je uvedeno 23 zdrojů, na něž jsou v textu 
odkazy. Tento počet považuji za dostatečný. Přílohy práce obsahují smysluplné 
položky, související s tématem. Některé z nich jsou ovšem nízké kvality ( např. 
příloha č. 5 )

     Autorka při tvorbě práce prokázala dobrou znalost problematiky poskytování první 
pomoci laiky a důležitosti výuky laické veřejnosti, zejména v podmínkách 
smysluplného fungování řetězce přežití. Nedostatkem práce jej její příliš obecné 
zaměření a sumace víceméně známých skutečností s nepříliš výraznou invencí.



V rámci diskuze při obhajobě práce bych se autorky zeptal:
1) je – li jí známo jak a kde jsou v podmínkách ČR rozmístěny AED
2) zda ví, jak je organizováno jejich případné použití ( zda prostřednictvím 

personálu např. supermarketů, nádraží….nebo je to ponecháno na 
okolnostech )

3) jestli zná příklad reálného využití AED při první pomoci v ČR

Závěr:  Bakalářskou práci hodnotím velmi dobře
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