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1 Aktuálnost problematiky, originalita práce 4

Bakalářská práce se věnuje úrovni znalostí žáků základních škol o poskytování první pomoci. Daná problematika 

není zcela integrována do osnov základních škol, což zvyšuje nutnost a aktuálnost se tímto tématem zabývat. 

Práce je pojata originálně. 

2
Samostatnost zpracování, pohled autora do problematiky, práce s literaturou a přehled 
domácích i zahraničních literárních pramenů

3

Autorka přistupovala k bakalářské práci po celou dobu aktivně a zodpovědně a prokázala schopnost integrovat 

své profesní znalosti z akutní medicíny. Práce je členěna na část teoretickou a na ni plynule navazující část 

praktickou. Veškeré literární zdroje jsou uváděny v textu pod čarou a následně v Seznamu použité 

literatury.Chybí zahraniční literární zdroje. 

3

Samostatné zvládnutí odborného problému, zpracování získaných údajů, odborného textu
4

Text je zpracován konkrétně, srozumitelně a přehledně. Teoretická východiska odpovídají řešené problematice. 

V praktické části je definován jeden hlavní a 5 dílčích cílů a 5 hypotéz. Speciálně pro účely tohoto šetření byl 

vytvořen dotazník, který obsahuje 26 položek. Jednotlivé cíle jsou detailně rozpracovány a hypotézy následně 

potvrzeny nebo vyvráceny. Prezentace výsledků šetření vzhledem k cílům a hypotézám práce je náležitá. Autorka 

prokázala schopnost logického i analytického myšlení. K jednotlivým cílům formulovala vlastní myšlenky

a návrhy na řešení zjištěných nedostatků.  
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4 Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce, 
dodržení publikační normy

4

Práce sestává z 1/3 teoretické části a 2/3 praktické části. Byly dodrženy pokyny pro zpracování bakalářské práce. 

Jsou dodrženy nároky na úpravu, slohové vrstvení a členění kapitol. Výsledná data jsou interpretována jak 

slovně, tak v grafické podobě. Grafy jsou přehledné. U vědomostní části je vždy správná odpověď znázorněna 

červeně, což zlepšuje orientaci ve správných odpovědích. Práce obsahuje dostatečný počet příloh. 

B
o
d
y 

c
e
lk

e
m

  

15

Poznámky, 
doplňky 
posuzovatele: Bakalářská práce je velice kvalitně zpracována.

Otázky k 
obhajobě:

1.
Který úkol byl pro Vás při zpracování bakalářské práce nejtěžší?

2.
Jste připravena tuto práci publikovat?

3.
Máte osobní zkušenosti s poskytováním první pomoci u dětí školního věku?

4. 
Jaká byla reakce ředitelů daných základních škol na předložené výsledky?

Hodnocení celkem: Doporučuji - nedoporučuji práci k obhajobě:

Bakalářskou práci DOPORUČUJI k obhajobě

Návrh klasifikace práce: výborně - velmi dobře – dobře - nedostatečně

Bakalářskou práci klasifikuji VÝBORNĚ

Datum:
26.5.2011

Podpis:

Doporučená klasifikace celkového hodnocení

BODY KLASIFIKACE

13 a více Výborně

9 až 12 Velmi dobře

6 až 8 Dobře

5 a méně Nevyhověl






