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Hodnotící kritéria závěrečných prací 

    Autorka předkládané bakalářské práce  si zvolila jako cíl ověření  znalosti poskytování první pomoci u 

stárnoucí populace obyvatel,což je celkem zajímavé a aktuální téma.  

Hodnocení jednotlivých aspektů teoretické a výzkumné práce 

 

  Počet bodů 
 Abstrakt   velmi dobrá úroveň 4 

Abstrakt obsahuje všechny položky a části ,  koresponduje s obsahem práce ,ale má slabší vypovídající 
hodnotu. 

 Odůvodnění a rešerže 
odborné literatury 

 dobrá úroveň 10 
Při  zpracování tématu byla odborná literatura vybrána adekvátně. Teoretická a empirická báze je dostatečně 
referována. Rešerže  předešlých výzkumů byla referována a citována  správně, ale vycházela především z 
českých zdrojů . 
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 Použité metody a logika 
struktury práce 

  13 
 

Klíčové metody a postupy splňují nároky na bakalářskou práci a jsou celkem podrobně popsány. pro velký 
zájem autorky mohou být i přínosné pro obor. 

 Zpracování tématu a 
interpretace získaných 
poznatků 

  21 
 

Téma práce bylo zvoleno zájem studentky, výsledky se jeví správné a jsou následně srozumitelně 
prezentovány. Výsledky interpretace jsou přiměřené úrovni práce.Slabé a silné stránky práce jsou diskutovány 
a včetně implikací pro další interpretaci poznatků. celá práce demonstruje porozumění implikacím 
diskutovaných poznatků pro praxi a další výzkum. 

 Etické aspekty práce    

10 
Osobní údaje jsou dostatečně ošetřeny a všechny případné etické konflikty jsou ve výzkumné části dostetčně 
diskutovány. Autorka práce bere v potaz i možný společensko-kulturní dopad práce. 

 Odborný a společenský přínos 
a celková úroveň práce 
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Odborný a společenský přínos a celková úroveň práce (slovní hodnocení) 

 
          Práce pojednává alespoň částečně aktuálním tématu. Text je z hlediska obsahového i 
formálního bez zásadních pochybení, práce je úplná a má jasnou strukturu. 
       Byla vypracována formou kvantitativního výzkumu, dle dotazníkových šetření, které 
bylo anonymní a obsahovalo 17 otázek.Zajímavým zjištěním bylo,že 71 % První pomoc nikdy 
neposkytovalo, ale teoreticky zná nejčastější příčiny úmrtí a důležitá telefonní čísla,ale 
neznají modernější metody pro poskytnutí první pomoci ,např. Heimlichův manévr a raději 
by používali zastaralé metody z dob mládí. Dále,že 50% dokázala odpovědět co je to KPR a 
co dělat při ní či malá znalost použití a využití AED ( a to i označení místa uložení). 
     Myslím si,že autorčino doporučení pravidelných přednášek z První pomoci v Domovech 
pro seniory či Klubech důchodců je docela přínosným a zajímavým návrhem.  
     Slabými stránkami této celkem kvalitní práce jsou některé znalostní nedostatky v 
teoretické části práce. Autorka dobře dokázala pracovat s odbornou literaturou. Empirická 
část práce je zajímavá a je viditelné,že se studentka o danou problematiku hlouběji zajímá, 

proto tuto bakalářskou práci  s celkovým počtem 65 bodů doporučuji k obhajobě. 

                                                                                                               
 

 

Doporučená klasifikace práce podle bodového ohodnocení 
 

Doporučený klasifikační stupeň Bodové rozpětí pro bakalářské práce 

Výborně 100–81 

Velmi dobře 80–61 

Dobře 60–41 

 

 
Práci klasifikuji stupněm:   celkem 65 bodů - Velmi dobře 
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Slovní zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně1:  
Předkládaná práce splňuje zadané požadavky po obsahové i formální stránce pro 
bakalářskou práci  s drobnými teoretickými nedostatky. 
 

Bakalářskou práci hodnotím - Velmi dobře 

 
 
 
 
 
 
Práci doporučuji / nedoporučuji k obhajobě 
 
Bakalářskou práci  doporučuji k obhajobě s navrženým hodnocením. 
 
 
 
 
Otázky a připomínky k obhajobě práce: 
 
1)  Prosím o vysvětlení rozdílu mezi stabilní a zotavovací polohou? 
 
2)  Myslíte si,že Vámi navrhované postupy budou dostatečné? 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Místo a datum vypracování posudku  
V Bečově  13.5. 2014                               Podpis vedoucího práce Mgr. Kateřina Bourková 
 

                                                           
1
 V případě hodnocení stupněm neprospěl/a uvést hlavní nedostatky práce a zdůvodnění tohoto rozhodnutí. 


