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Posudek 
 

Volba tématu 

Studentka zpracovala bakalářskou práci na téma „Úroveň první pomoci u řidičů“.  

Statistiky dopravních nehod ukazují stále poměrně vysoká čísla, i když jich v roce 

2013 ve srovnání s předchozími lety ubylo. Je však alarmující, že stoupá počet nehod, kdy 

viník z místa nehody ujel. Proto považuji téma bakalářské práce jako aktuální. 

Náročnost zpracování zvoleného tématu práce hodnotím jako průměrnou. 

 

Teoretická část 

Abstrakt a klíčová slova odpovídají obsahu práce. 

V teoretické části bakalářské práce autorka zpracovává zásady poskytování první 

pomoci, její rozdělení, KPR, doporučený postup na místě dopravní nehody a postup při 

poskytovaní první pomoci. Věnuje se také právní úpravě spojené s poskytováním první 

pomoci a statistikám dopravních nehod.  

V textu není str. 17 čitelná (zřejmě chyba tisku) a vyskytuje se několik nepřesných 

tvrzení, např. 

- str. 20 – 21 …při posuzování celkového stavu si u ošetřovaného v rámci 

poskytování první pomoci všímáme na krku mimo jiné …“zvětšení krčních uzlin, 

mandlí,…“ 

- str. 22 … kroky v poskytování první pomoci – nejdříve přivoláme další osoby + 

ZZS a až poté zahajujeme KPR… 

- str. 22“zotavovací poloha je poloha na boku s hlavou otočenou k podložce“ 

 Studentka pracuje s různými literárními prameny a informačními zdroji. Použila 25 

zdrojů, které jsou citovány dle platných norem. V textu autorka cituje publikaci „…(Matek, 

2012)“, ale úplná citace by zněla …“(Matek, Zeman 2012)“… 

 



Empirická část 

Formulace cílů práce 

 Studentka stanovila hlavní cíl, kterým je zjistit teoretické znalosti poskytování první 

pomoci (u život ohrožujících stavů) u řidičů. Dále bylo stanoveno 5 dílčích cílů. 

Užitá metoda výzkumného šetření 

Autorka pro výzkumné šetření zvolila kvantitativní metodu, kdy technikou pro sběr 

dat byl anonymní dotazník. Jednotlivé položky v dotazníku byly sestaveny podle předem 

stanovených cílů. Byly použity položky uzavřené, filtrační, otevřené a jedna polootevřená 

s možností respondenta formulovat svou odpověď sám. Samotnému výzkumnému šetření 

předcházelo pilotní šetření. Dotazník byl vyplňován v přítomnosti autorky. 

K hodnocení znalostí autorka vytvořila hodnotící škálu (výborné – dobré – dostatečné 

– nedostatečné), která odpovídala počtu chyb v dotazníku. 

Charakteristika zkoumaného souboru 

 Výzkumný vzorek tvořili návštěvníci hypermarketu v Kladně splňující podmínku 

vlastnění řidičského oprávnění. 

Dosažené výsledky, jejich správnost a možnost praktického využití 

Zjištěná data byla přehledně zpracována do četnostních tabulek a grafů.  

Úroveň a originalita diskuse 

 Výsledky šetření jsou představeny v diskusi, jsou zdůvodněny a srovnány s výsledky 

podobných šetření, odbornou literaturou a mezinárodními doporučeními.  

 Nemohu však souhlasit s tvrzením autorky, že místo pro nepřímou srdeční masáž  

je ve středu hrudníku a nebo v dolní části hrudní kosti (str. 70). 

Studentka navrhuje doporučení pro praxi. 

Splnění cílů 

 Cíle práce byly splněny. 

Formulace závěru 

 Studentka se věnuje cílům práce, jejich splnění.  

 

Přílohy  

Bakalářská práce obsahuje 5 příloh. 

 

Formální zpracování práce 

Práce odpovídá normám, zákonným ustanovením a předpisům pro psaní závěrečných 

prací. 

Struktura teoretické části práce je logicky členěna do kapitol a podkapitol,  

které respektují zvolené téma práce a podávají jeho přehledné zpracování. Je postřehnutelná 

provázanost teoretické a praktické části práce.  

Práce je přehledně členěna na kapitoly a podkapitoly. 

 V  předložené verzi spatřuji pouze drobné gramatické nedostatky a neobratné slovní 

formulace. 

 

Celkové hodnocení práce (6 – 10 vět) 

Studentka v teoretické části popisuje zásady poskytování první pomoci, její rozdělení, 

KPR, doporučený postup na místě dopravní nehody a postup při poskytovaní první pomoci.  

V teoretické části se vyskytují některá nepřesná tvrzení (viz výše). 

 Práce je přehledně členěna na kapitoly a podkapitoly.  

Postřehnutelná je provázanost teoretické a empirické části práce. Studentka dosáhla 

zajímavých výsledků.   

 

 



Práce odpovídá požadavkům kladeným na bakalářskou práci  

 

Práci k obhajobě doporučuji 

 

Práci klasifikuji stupněm  výborně - velmi dobře dle obhajoby  

 

Otázky a připomínky k obhajobě práce (nutné) 

 

1. Jak byste vyhmatávala vhodné místo pro nepřímou masáž srdce? 

 

2. Jak byste popsala zotavovací (stabilizovanou) polohu?   

    

 

    V Praze 29. 1. 2013 

Místo a datum vypracování    Podpis vedoucího práce 

   posudku posuzovatelem       


