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Hodnocení 

 

Volba tématu 

Téma bakalářské práce je stále aktuální. Problematika poskytování první pomoci laickou veřejností je 

dlouhodobým a stále diskutovaným tématem. Stále platí, že poskytnutí první pomoci v prvních 

minutách postižení téměř vždy rozhoduje o kvalitě dalšího života zraněného nebo nemocného, 

případně výrazně ovlivňuje pravděpodobnost záchrany jeho života. 

Práce si klade za cíl zjistit informovanost laiků v postupech neodkladné resuscitace, názory na 

poskytování první pomoci a zaměřuje se i na vzdělávání laické veřejnosti v této oblasti.  

 

Teoretická část 

V teoretické části, která je přehledně zpracována, autorka velmi dobře zpracovala historii resuscitace. 

Dále charakterizuje pojmy první pomoci, laické první pomoci zdravotnické a technické první pomoci. 

Podrobně popisuje postupy při poskytování první pomoci.  

Problematika je jasně definovaná a opírá se o dobrý teoretický základ. Studiem teorie autorka 

prokázala, že umí dobře pracovat s literárními prameny, správně je v textu citovat a převzít z nich 

adekvátní vhled do dané problematiky. 

 

Empirická část 

Práce si klade za cíl zmapovat úroveň teoretických znalostí v oblasti poskytování první pomoc laickou 

veřejností. Dále schopnost a ochotu poskytnout první pomoc. Autorka formulovala 5 pracovních 

hypotéz.  

Vzorek dotázaných tvořilo celkem 67 respondentů z toho 30 žen a 37 mužů různého věku a vzdělání. 

Charakteristika vzorku je podána podrobně se všemi potřebnými údaji k šetření. 

K získávání informací byla použita metoda kvantitativního výzkumu – anonymní dotazník s dobře 

formulovanými otázkami. 

Výsledky autorka prezentuje v přehledných grafech, výsledky dotazníku jsou zpracovány absolutními 

čísly a jejich percentuálním vyhodnocením. Ke každému grafu tabulce je připojen komentář.  

Diskuse je věcná. 

 

Závěr práce 

Bakalářská práce zmapovala pomocí dotazníku problematiku laické první pomoci, názory na školení 

laiků a jejich ochotu se v této oblasti vzdělávat a ochotu první pomoc někomu poskytnout. 

Vytýčených cílů se autorce podařilo bezezbytku dosáhnout. Veškeré závěry jsou formulovány jasně, 

srozumitelně, vystihují podstatu věci. 

Vhodně zvolená citace na závěr z příručky MUDr. Fraňka: „První pomoc nejsou žádné čáry, ale dokáže 

zázraky“, skutečně, jak uvádí autorka vystihuje podstatu poskytování první pomoci a je dobrou 

tečkou za kvalitně zpracovanou bakalářskou prací. 

 

Literatura a práce s literaturou 

Autorka uvádí dostatečné množství literárních pramenů. Jde o prameny postihující současné názory a 

novinky na danou problematiku. 



Způsob citací jsou voleny vhodně, autorka dokáže s literaturou dobře pracovat ve všech oddílech své 

práce. 

 

Kvalita příloh 

Práce obsahuje dostatečný počet přehledných  grafů vhodně vřazených do textu práce. Přílohou je 

dotazník a ilustrační obrázky k poskytování první pomoci.  Kvalita příloh bez výhrad. 

 

Celkové stanovisko  

- bakalářská práce splňuje všechny potřebné požadavky 

- cíl, metoda, obsah, vyhodnocení výsledků i závěry jsou jasně a srozumitelně formulovány 

- práce je na dobré úrovni po stránce technické i jazykové 

 

Náměty k diskusi  

Autorka uvádí, že resuscitace se nezahajuje pokud doba od zástavy oběhu je delší než 15 minut u 

dospělých a u dětí 20 minut. Může toto kriterium použít posádka RZP? 

Co znamená DNR a jak lze DNR využít v současné praxi záchranných služeb? 
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