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Hodnocení

Volba tématu

Téma bakalářské práce je stále aktuální. Problematika poskytování první pomoci laickou
veřejností je dlouhodobým a stále diskutovaným tématem. Stále je faktem, že poskytnutí
první pomoci v prvních minutách postižení téměř vždy rozhoduje o kvalitě dalšího života
zraněného nebo nemocného, případně výrazně ovlivňuje pravděpodobnost záchrany jeho
života.
Práce se zajímá o znalosti v poskytování první pomoci ve specifickém vězeňském prostředí,
jak u zaměstnanců tak i odsouzených.

Teoretická část

V teoretické části, která je přehledně zpracována, autorka charakterizuje pojmy první pomoci,
laické první pomoci zdravotnické a technické první pomoci. Dále popisuje jak je zabezpečena
první pomoc ve věznici. Charakterizuje povinnosti složek záchranného systému a řešení
tísňových výzev ve specifickém prostředí věznici.
Na str. 17 v bodě 2.5. autorka chybně uvádí právní normu, patrně měla na mysli vyhlášku
434/1992 Sb. O zdravotnické záchrnné službě, která je v této souvislosti jedinou právní
normou upravující činnost ZZS v ČR.
V této souvislosti je též určitá nepřesnost na str. 22 v bodě 2.8 v typu posádek, též již
v citované vyhlášce č. 434/1992 Sb. je jasně definováno jakou povahu mají výjezdové
skupiny ZZS. Předpokládám, že autorka má na mysli výjezdové skupiny Rychlé lékařské
pomoci (tříčlenné posádky s lékařem) a výjezdové skupiny Rychlé zdravotnické pomoci
(dvoučlenné posádky bez lékaře).
Za klad považuji, že autorka zařadila do své práce novinky v resuscitaci (doporučení ERC pro
resuscitaci 2005).
Přehledně jsou popsány postupy první pomoci u vybraných stavů, s četností výskytu ve
vězeňském zařízení.
Problematika je jasně definována opírá se o dobrý teoretický základ.



Empirická část

Práce si klade za cíl zmapovat úroveň teoretických znalostí v oblasti poskytování první
pomoci u skupiny zaměstnanců vězeňské služby a odsouzených. Autorka formulovala 5
pracovních hypotéz. Správně předpokládá, že znalosti nebudou dostatečné, že by lepších
výsledků mohli dosáhnout držitelé řidičského průkazu, dále skupina s vyšším vzděláním a
vyššího věku, stejně jako ti, kteří mají osobní zkušenost s poskytováním první pomoci.
Vzorek dotázaných tvořilo 100 odsouzených a 90 zaměstnanců věznice. Charakteristika
vzorkuje podána podrobně se všemi potřebnými údaji k šetření.
K získávání informací byl použit dotazník s dobře formulovanými otázkami.
Výsledky autorka prezentuje v přehledných v tabulkách a grafech, výsledky dotazníku jsou
zpracovány absolutními čísly a jejich percentuálním vyhodnocením. Ke každé tabulce je
připojen komentář.
Dobře je zpracovaná analýza zjištěných výsledků i analýza hypotéz. Diskuse je věcná.

Závěr práce

Bakalářská práce zmapovala teoretické znalosti první pomoci u zaměstnanců vězeňské služby
a odsouzených.
Vytýčených cílů se autorce podařilo bezezbytku dosáhnout. Veškeré závěry jsou formulovány
jasně, srozumitelně, vystihují podstatu věci.
Na základě výsledků autorka navrhuje věcná řešení.

Literatura a práce s literaturou

Autorka uvádí dostatečné množství literárních pramenů. Jde o prameny postihující současné
názory a novinky na danou problematiku.
Způsob citací jsou voleny vhodně, autorka dokáže s literaturou dobře pracovat ve všech
oddílech své práce.

Kvalita příleh

Práce obsahuje 41 přehledných tabulek a 6 grafů, které jsou vřazeny do textu práce. Jejich
umístění je ve struktuře textu vhodné. V závěru práce jsou umístěny přílohy s dotazníkem,
který byl respondentům předložen, dále názorné obrázky provádění KPR a tlakových bodů.

Celkové stanovisko

bakalářská práce splňuje všechny potřebné požadavky
cíl, metoda, obsah, vyhodnocení výsledků i závěry jsou jasně a srozumitelně
formulovány
práce je na dobré úrovni po stránce technické i jazykové
cenné jsou konkrétní doporučení pro vlastní praxi
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Náměty k diskusi

Ve své práci zmiňujete automatickou externí defibrilaci. Jaké jsou vaše zkušenosti s tímto
způsobem poskytování časné defibrilaci laiky a co víte o zkušenostech ze zahraničí, kde je
AED již zavedena?
Považuje za reálné proškolení zaměstnanců vězeňské zprávy v AED ?
Co víte o telefonickém vedení laické první pomoci zdravotnickým operačním střediskem
(Dispatch Life Support) a v čem je jeho význam?
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