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1 Aktuálnost problematiky, originalita práce 4

Riziko závažných poranění vojáků AČR je velmi reálné zejména při plnění v zahraničních vojenských 
operacích. Vzhledem k tomu, že, jak autor uvádí, provedení jednoduchého úkonu v rámci první 
pomoci přímo na místě události může úspěšně odvrátit bezprostřední riziko smrti, je znalost první 
pomoci zásadním aspektem profesionální přípravy vojáků.  

2
Samostatnost zpracování, pohled autora do problematiky, práce s literaturou a přehled 
domácích i zahraničních literárních pramenů

3

Student pracoval samostatně, při nečetných konzultacích reagoval konstruktivně na připomínky 
vedoucí práce. V textu cituje aktuální zdroje, které jsou relevantní dané problematice. Uvádí celkem 
16 zdrojů, z nichž 3 jsou zahraniční. Student se v problematice orientuje velice dobře, s výukou první 
pomoci a hodnocením její úrovně má zkušenosti vyplývajícího z jeho pracovního zařazení. Od začátku 
pracoval podle jasného cíle, kterému podřídil formulaci hypotéz a metodiku sběru dat. 

3 Formulace cílů a záměrů práce, výzkumných otázek, hypotéz. Samostatné zvládnutí odborného
problému, získaných údajů, odborného textu. Výsledky a závěry práce, praktický
přínos práce.

4

Předložená práce je výzkumnou studií. Cílem práce bylo prověřit úroveň znalostí první pomoci u 
příslušníků AČR, zhodnotit, zda je úroveň znalostí rozdílná mezi vojáky, kteří slouží v různých 
vojenských posádkách a objasnit motivaci pro sebezdokonalování příslušníků AČR v poskytování 
první pomoci. K získání dat autor použit test znalostí první pomoci a stručný dotazník, který 
charakterizoval respondenty a spolu s testem poskytl data k řešení formulovaných výzkumných otázek. 
Lze konstatovat, že se autorovi podařilo vytyčené cíle splnit. 
Bakalářská práce je členěna na několik částí. V teoretické části student vymezuje základní pojmy, 
zabývá se problematikou první pomoci v polních podmínkách a kurzy první pomoci poskytované 
AČR. V praktické části formuluje cíle práce, výzkumné otázky a otázky. Těm přizpůsobil metodiku 
zkoumání, test znalostí s 15 otázkami a dotazník. Dotazník obsahuje 16 položek a byl předložen 190 
vojákům v sedmi vojenských posádkách. Pro potřeby šetření bylo zpracováno 151 dotazníků a testů, 
což plně převyšuje požadavky kladené na bakalářskou práci. Zjištěné výsledky jsou přehledně 
prezentovány v tabulkách a grafech. V diskusi se student kriticky vyjádřil k výsledkům s ohledem na 
jednotlivé cíle, výzkumné otázky a hypotézy i k některým limitům práce. Na základě výsledků autor 
navrhuje doporučení pro praxi. 



4 Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce, 
dodržení publikační normy
Předložená bakalářská práce splňuje po formální, jazykové i stylistické stránce předpoklady pro 
zpracování závěrečné práce programu Ošetřovatelství na 3. LF UK. Práce má 75 stran včetně příloh. 
Rozsah práce je v souladu s požadavky. Práce je psaná kultivovaným jazykem, je přehledně členěna. 
Text vykazuje nepřesnosti v interpunkci a občasné překlepy. Student odkazuje na použité zdroje v 
textu. Citační norma byla dodržena.
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Poznámky, 
doplňky 
posuzovatele: 

Zdařilá práce, která přináší zásadní poznatky o úrovni znalostí první pomoci 
mezi příslušníky AČR.

Otázky k 
obhajobě:

V kterých otázkách v testu vojáci nejvíce chybovali a jak by se tyto výsledky 
mohly odrazit v metodice výuky první pomoci?

Hodnocení celkem: Doporučuji k obhajobě

Návrh klasifikace práce: výborně 

Datum:
9. 6. 2014

Podpis:

* nehodící se vymažte nebo škrtněte

Doporučená klasifikace celkového hodnocení Poznámka

BODY KLASIFIKACE

13 a více Výborně Minimálně dva body v každé položce

9 až 12 Velmi dobře Minimálně jeden bod v každé položce

6 až 8 Dobře Maximálně možná jedna "nulová" položka

5 a méně Nevyhověl Více jak jedna "nulová" položka




