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1. Volba tématu:
Studentka zvolila téma první pomoci, tedy téma, které je v literatuře poměrně hojně
probíráno. Rozebírá ho však a zkoumá z méně obvyklého úhlu pohledu. V tom
smyslu je práce aktuální a nová. Studentka si dala za cíl ověřit platnost pěti hypotéz
o vztazích mezi úrovní teoretických znalostí v oblasti poskytování první pomoci a
některými nezávisle proměnnými.

2. Teoretická část:
Problematika je jasně definována. Autorka práce uvádí sumu relevantních informací
o organizaci i technice první pomoci u život ohrožujících stavů. Je zřejmé, že jde o
oblast jejího profesionálního zájmu. Zvláště oceňuji zařazení kapitolky o etických
aspektech neodkladné resuscitace (kapitola 3.1.4 na str. 25). a o novinkách
v neodkladné resuscitaci (kapitola 3.1.6 na str. 31). Poznatky jsou podány
systematicky, jasně a srozumitelně. Jen na str. 37 není jasně zřetelné, že
somnolence, sopor a kóma jsou subkategorie kategorie kvantitativních poruch
vědomí a nikoliv kategorie s ní rovnocenné.

3. Empirická část:
Těžiště práce spočívá v empirické části. Zkoumaný problém je jasně definován.
Hypotézy, zkoumaný vzorek a metodika jsou netradičně předřazeny teoretické části
již v úvodu. Ve vlastní empirické části pak studentka podává výsledky a jejich
analýzu. Empirické šetření provedla na solidním vzorku sta odsouzených a
devadesáti zaměstnanců vězeňského zařízení. U první hypotézy by bylo třeba již na
začátku konkrétněji definovat co chápe jako "nedostačující znalosti". Toto specifikuje
až na str. 70. Studentka použila vlastní dotazník, který se jeví jako odpovídající
svému účelu. Ve výsledcích studentka zkoumá míru znalostr první pomoci ve vztahu
k nezávisle proměnným jako jsou pohlaví, příslušnost ke skupině odsouzených či
zaměstnanců, délka trestu či zaměstnaneckého poměru, vlastnictví řidičského
průkazu, věk, vzdělání atd. Lze mít jen námitky proti tomu, že píše o
"sociometrických údajích". Sociometrie je metoda měření interpersonálních vztahů
v sociálních skupinách. Sociometrické údaje se týkají tedy koheze skupiny, pozicí
jednotlivých členů v její struktuře atd. Dále zkoumá rozdíly v konkrétních
vědomostech mezi odsouzenými a zaměstnanci. Pěkný je distribuční graf na str. 64,
který jasně dokazuje významnost rozdílů mezi oběma skupinami, aniž by bylo třeba
použít statistického testu. Data jsou vyhodnocena velmi poctivě, důkladně,
prezentována textem, tabulkami i grafy. Ve sloupcovém grafu Č. 4 na str. 70 by bylo
možná lepší použít místo absolutních hodnot (sumy správných odpovědí) hodnot
relativních (procentuálního podílu správných odpovědí ku možnému maximu ve
skupině), aby nevznikl mylný dojem, že nejlepších vědomostních výkonů dosáhli



středoškoláci. Výsledky studentka diskutuje se znalostí a dospívá k adekvátním
závěrům.

4. Závěry práce:
Studentka dospívá k návrhům týkajícím se organizace a obsahu školení v první
pomoci. Nejde o náměty nijak mimořádně objevné, ale dobře doložené empirickým
šetřením.

5. Práce s literaturou:
Vzhledem k tomu, že těžiště práce spočívá v empirické části, čerpala studentka
z nepočetné řady devíti publikací. Odkazy na zdroje informací jsou v textu zařazeny
účelně a ve shodě s normou.

6. Formální kvalita :
Práce svým rozsahem, strukturou, stylistickou, gramatickou i grafickou úrovnf splňuje
stanovená kritéria. V obsahu došlo k drobné chybě ~ chybí v něm kapitoly 3.1.4 až
3.1.6. Práce obsahuje nezbytné přílohy.

7. Náměty k diskusi při obhajobě:
a) V souvislosti s etickým rozměrem první pomoci stojí za zmínku tzv. bystander

fenomén. Setkala se studentka i s tímto problémem?
b) Význam první pomoci dnes akcentuje i právo. Ději se aktuálně nějaké změny

v této oblasti? Jak je to s trestní odpovědností za neodborně poskytovanou první
pomoc?

8. Hodnoceni a návrh klasifikace:
Protože práce splňuje stanovená kritéria, doporučuji ji k obhajobě a navrhuji
hodnocení - výborně.
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