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Posudek 
 
 

 

Volba tématu: 
 

 Autorka si pro svou práci vybrala problematiku již vícekrát zpracovanou, ale nelze říci, že by 
nebylo třeba se tomuto tématu věnovat.  
Počet smrtelných nehod na českých silnicích sice klesá, avšak se domnívám, že je to více 
důsledek zavedení bodového systému, či vyšší účinností bezpečnostních prvků 
v automobilech, než lepší kvalitou laické první pomoci.  
Volbu tématu i tak považuji za vhodnou pro zpracování v rámci bakalářské práce. 

 
Teoretická část: 
Teoretická část sestává z pěti kapitol. Postupně se autorka věnuje rozdělení první pomoci, 
doporučeným postupům při poskytovaní KPR, ošetření velkého krvácení (vnějšího i vnitřního) 
a závažným poraněním (hlavy, páteře, hrudníku, břicha). V závěru teoretické části jsou 
připomenuty právní předpisy spojené s poskytováním první pomoci a statistika dopravních 
nehod v roce 2012 až 2013. 
Kolegyně čerpá z aktuální odborné literatury, kterou dostatečně cituje. Bohužel některé 
odkazy, týkající se kardiopulmonální resuscitace nesouhlasí s platnými Guidelines 2010. A 
doporučení k resuscitaci kojence jsou přímo v rozporu s Guidelines 2010. 



Rozsah teoretické části je 39 stran z celkových 78.  

Empirická část: 
Autorka si stanovila 5 cílů. Zjišťovala znalosti týkající se poskytování první pomoci u laických 
držitelů řidičského oprávnění. 
Zajímala se o tyto oblasti: Ohrožení základních vitálních funkcí 
Poranění hrudníku a břicha  
Krvácení a šokový stav 
Znalosti první pomoci u závažných úrazů 
Vzorek výzkumného šetření tvořilo náhodně vybraných 100 respondentů, držitelů řidičského 
oprávnění. Byli rozděleni do 4 skupin dle délky řidičské praxe. 
Byla zvolena metoda kvantitativního výzkumu. Dotazník vlastní konstrukce má 26 položek.  
Dotazník byl distribuován jak v psané formě.   
Výsledky šetření jsou přehledně prezentovány pomocí 27 tabulek a 26 grafů. Jako vhodné 
shrnutí výsledků se také jeví bodování odpovědí a následné zařazení respondentů do skupin. 
S výborným (1chybná odpověď), dobrým, dostatečným a nedostatečným (6 a více chyb) 
výsledkem. Nedostatečného výsledku dosáhlo 16 % respondentů a výborného 11 % 
respondentů. 
 

Přílohy: 
Práce obsahuje 4 přílohy. Příloha A: Dotazník v plném znění.  
Příloha B: Ukázku Stabilizované polohy. Na obrázku bohužel není Stabilizovaná, ale 
Rautekova poloha. Příloha C a D: Algoritmus neodkladné resuscitace dle ERC a CRC.  
 

Formální zpracování práce: 
Práce odpovídá normám pro psaní závěrečných prací. 
Stylistická a jazyková úroveň práce je dobrá.  
Tabulky i grafy jsou přehledné.  
Přílohy bych již nečíslovala, ale seznam použité literatury (pro větší přehlednost) ano. 

 
 
Celkové hodnocení práce: 
Bakalářská práce se věnuje tématu zpracovanému již vícekrát.  
V teoretické části mám výhrady k doporučenému postupu KPR u dětí. Autorka uvádí, že roční 
dítě by se mělo resuscitovat v poměru 3 stlačení hrudníku na jeden vdech. Toto je poměr 
doporučený pro KPR novorozence. Je velká škoda, že se autorka nedrží ve svých 
doporučeních Algoritmem, který sama zařadila do příloh.  
Výsledky šetření byly porovnány s jinými bakalářskými pracemi. 
Ke zlepšení úrovně znalostí PP autorka navrhuje povinné školení v zaměstnání. Zde bych 
spíše očekávala apel na změnu systému přípravy v autoškolách.  
Cíle práce autorka zaměřila na zjištění znalostí PP u držitelů řidičského oprávnění, a tedy své 
cíle splnila. 
 
Práce odpovídá požadavkům kladeným na bakalářskou práci. 
Zjištěné nedostatky nejsou v takovém rozsahu, aby práce nebyla doporučená k obhajobě. 
 
Doporučuji k obhajobě 



 
 
Práci klasifikuji stupněm: velmi dobře   
 
 
Otázky a připomínky k obhajobě práce (nutné): 
 
Domníváte se, že by bylo vhodné např. po 10 letech zopakovat testy v autoškole, včetně 
zdravotnické přípravy? 
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