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 Kritérium hodnocení Hodnocení  

1 – 10 bodů *) 

1. Formulace cílů (cíle jsou jasně formulované a adekvátní typu  
a charakteru práce). 

8 

2. Prostředky k dosažení cílů (použité metody jsou vhodné vzhledem 
k cílům a dalším parametrům práce).  

7 

3. Postup řešení (postup zpracování odpovídá zvoleným cílům a metodám 
práce, text je jasně a logicky strukturován).  

8 

4. Splnění cílů (cíle práce byly splněny v přiměřeném rozsahu a na úrovni, 
která odpovídá charakteru práce). 

7 

5. Orientace autora v pojednávané problematice (práce odráží znalost 
relevantních pramenů a literatury). 

8 

6. Originalita zpracování (práce vykazuje prvky, které svědčí o tvůrčím 
zaujetí autora a o jeho samostatném uvažování o řešené problematice). 

7 

7. Obsahová náplň (volba obsahových prvků práce je relevantní, jsou 
postiženy jejich vzájemné vazby a souvislosti a obsah vytváří logický celek). 

6 

8. Úroveň jazykového projevu (pravopisná a stylistická úroveň odpovídá 
nárokům na bakalářskou práci, terminologie je korektní a jednotná). 

5 

9. Práce s informačními zdroji, dodržení formálních pravidel (zdroje 
v přiměřeném množství jsou vhodně zvoleny a správně citovány a 
interpretovány; práce má náležitou úpravu a respektuje příslušné normy). 

7 

10. Přínos práce (výsledky práce mohou nalézt konkrétní smysluplné uplatnění 
v teorii či praxi daného oboru). 

7 

*) 1 bod vyjadřuje nejnižší možnou úroveň splnění daného kritéria, 10 bodů nejvyšší možnou úroveň 

 
Otázky k obhajobě 1. Myslíte si, že výčet organizací, které uvádíte v části „2.2 

Organizace a hnutí s posláním výuky první pomoci“ jsou 

všechny, že žádné další neexistují? 

2. Objasněte, prosím, větu ze strany 19: „Následující podkapitoly 

se věnují těm organizacím, které mají akreditovaný kurz první 

pomoci a zároveň mají vypracovaný systém vzdělávání v této 

oblasti. (MŠMT, ©2012)“  

3. Objasněte, prosím, postup při výběru cílové skupiny.  

4. Existuje souvislost mezi otázkou č. 4 „Myslíte si, že máte 

dostatečné vědomostní znalosti v oblasti první pomoci?“ a 

otázkou č. 5 „Myslíte si, že máte dostatečné praktické dovednosti 

v oblasti první pomoci?“ 

5. Zamyslete se nad důvodem/důvody, proč se hypotéza č. 1 a 7 

nepotvrdily. 

 
 
 
 
 
 

Klára ŠPAČKOVÁ 

Vzdělávání dospělých v poskytování laické první pomoci v historickém kontextu 

a současnosti 

PhDr. Jaroslava HANUŠOVÁ, Ph.D. 



Poznámky 1. Praktická část práce: 

- Název práce neodpovídá obsahu praktické části.   

- Zcela chybí část o popisu cílové skupiny, jak byl výběr 

uskutečněn, jaká kritéria byla provedena. Jak byla cílová 

skupina oslovena apod.  

- Chybí informace o návratnosti cílové skupiny (kolik bylo 

skutečně rozdáno dotazníků, kolik se jich vrátilo zpět apod.).  

- Není obvyklé, aby se ve výsledcích uváděla i komparace dat. 

Nicméně název této části práce, tomu měl odpovídat (6.5 

Vyhodnocení výsledků výzkumného šetření). 

- Například na straně 39/40 odkazuje studentka na grafy č. 5, 6, 7, 

8, ale tyto grafy nejsou součástí práce. Respektive jsou součástí 

přílohy, což není v textu uvedeno. Jelikož jsou grafy součástí 

přílohy, tak jejich číslování neodpovídá, protože grafy se číslují 

logicky v pořadí tak, jak jdou v práci za sebou. 

- K zamyšlení též je, zda je vždy vhodné použít koláčové grafy. Zda 

jejich grafické vyhodnocení je srozumitelné. 

- Minimálně u 75 % výsledků chybí vyjádření odpovědí 

v absolutních číslech.  

- Některé otázky, např. otázku č. 15 „Kterým telefonním číslem 

přivoláte zdravotnickou záchranou službu?“ by bylo vhodnější 

vyhodnotit dle správné a chybné odpovědi a až poté dle 

označených možností. Poté by bylo možné analyzovat, kolik osob 

odpovědělo zcela správně apod. Nikde není uvedeno, jaké číslo 

tvořilo „N“. Možnosti jsou opět uvedeny pouze v %. 

- V závěru autorka práce uvádí: „Cílem práce bylo zmapovat 

současné možnosti vzdělávání se v první pomoci, zjistit motivaci 

lidí a společnosti ke vzdělávání se v první pomoci a analyzovat 

podmínky pro všeobecnou vzdělanost v této oblasti“, což  

nekoresponduje s názvem práce. 

- Vyhodnocováním hypotéz mohl být věnován „větší prostor“ a 

přehlednost. Autorka práce měla vždy uvést znění hypotézy a až 

poté její vyhodnocení, mohla poukázat (dokázat) na výsledky, 

které uváděla ve výsledcích a též se měla zamyslet nad tím, proč 

se hypotézy nepotvrdily.   

 

2. Práce s informačními zdroji a dodržování formálních pravidel: 

- Proč u odkazů na internetové zdroje je uvedeno ©. Toto 

označení neodpovídá platné citační normě (např. strana 11, 19). 

- Pokud citovaný zdroj napsalo více autorů, tak se uvádí v odkazu 

pouze první autor a rok.  

- V textu též jsou uváděny pasáže, kde chybí odkazy na zdroje. 

Jedná se o části, které jsou převzaté z jiné literatury, např. 

strana 13, 14, 15, 18, 19). 

- Na straně 32 (5.3 Zákony ČR týkající se první pomoci) chybí 

odkazy na zákony. Tyto zákony nejsou uvedeny ani v části 

„Bibliografie“. 

- Není jasný důvod, proč text obsahuje slova, kde je použito tučné 

písmo (např. strana 9, 10, 12, 27). 

Práce obsahuje i hrubé chyby, např. v otázce č. 15 „záchranou 

službu“. 

 

 

 

 

 

 

 

Celkové hodnocení  Práci doporučuji k obhajobě. 
 

Datum a podpis autora posudku bakalářské práce: 5.6.2013 Jaroslava Hanušová 


