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1. CÍLE A HYPOTÉZY (uveďte, zda a jak byly cíle/hypotézy/předpoklady formulovány a zda a do 
jaké míry byly naplněny, resp. ověřeny): 
 
Cíle práce jsou jasně stanoveny v úvodních partiích textu, beze zbytku byly splněny. 
 
2. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ (použité metody práce, interpretace výsledků a jejich diskutování, 
náročnost, tvůrčí přístup, proporcionalita teoretické /rešeršní/ části a vlastního 
badatelského/odborného přínosu, logická struktura a provázanost, vhodnost příloh, apod.): 
 
Práce obsahuje teoretickou a empirickou část. V teoretické části najdeme obsahovou analýzu 
školských dokumentů z hlediska zastoupení učiva o první pomoci, hlavní myšlenky dokumentu MŠMT 
týkající se ochrany člověka za mimořádných událostí a soupis dostupných učebnic s touto tematikou 
pro 1. stupeň ZŠ. Autorka dále rozebírá situaci kolem dostupnosti vzdělávacích programů zaměřených 
na první pomoc a představuje jeden program z Kraje Vysočina. Text následuje podrobným popisem 
základních aspektů poskytování první pomoci. Didaktická část se věnuje výukovým cílům, motivaci, 
didaktickým zásadám, metodám a formám výuky. Vše je popsáno ale pouze obecně, bez konkrétního 
rozpracování pro výuku první pomoci, což je trochu na škodu. Není zde vůbec zmíněna metoda 
kritického myšlení, se kterou potom autorka dále pracuje. Také projektová výuka je zmíněna víceméně 
okrajově, byť ji autorka dále využívá.  
V empirické části autorka navrhla 9 výukových hodin a obsah jednoho projektového dne. Všechny tyto 
návrhy ověřila v praxi a zhodnotila. Podklady pro reflexi jí poskytnuly testy, které žákům zadávala, 
dotazníky vyplněné učiteli a výsledky dovedností dětí při projektovém dni.    
 
3. FORMÁLNÍ ÚPRAVA (jazykový projev, cizojazyčný abstrakt/summary, vhodnost výběru použité 
literatury, správnost citování a odkazů na literaturu, obrázky, grafy, přílohy, celková grafická úprava, 
přehlednost a dodržení základního formálního členění práce do kapitol, úroveň kvality tabulek, grafů, 
obrázků a příloh, apod.): 
 
Formální úprava je na vysoké úrovni, Práce má všechny předepsané součásti, přiměřený rozsah, 
neobsahuje pravopisné chyby. Je logicky provázaná. Literatura je vhodně vybrána a řádně citována. 
Úprava je úhledná a jednotná. 
  
4. KOMENTÁŘ OPONENTA(KY) (celkový dojem, silné a slabé stránky, originalita myšlenek, možný 
přínos pro praxi, publikovatelnost, apod.): 
 
Celkově je práce velmi zdařilá, promyšleně sestavená. Autorka zde využila své bohaté zkušenosti 
s výukou první pomoci na prvním stupni ZŠ. Využití v praxi vidím především jako inspiraci pro ostatní 
učitele, jakým způsobem se dá výuka první pomoci pojmout.  
 
5. NAVRHOVANÉ ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ (doporučuji k obhajobě a hodnotím: výborně, velmi 
dobře, dobře, nebo nedoporučuji k obhajobě): 
 
Předložená diplomová práce splňuje požadavky kladené na tento typ prací, doporučuji ji k obhajobě a 
hodnotím ji výborně. 
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