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V hodnocení využijte slovní vyjádření s respektováním charakteru a zaměření práce
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Aktuálnost problematiky, originalita práce
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Problematika tonutí a utonutí a poskytnutí adekvátní první pomoci laiky je velmi aktuálním tématem. Na práci je
patrný velký zájem a zaujetí autorky o tuto problematiku a také její zkušenost s poskytováním první pomoci.

2

Samostatnost zpracování, pohled autora do problematiky, práce s literaturou a přehled 4
domácích i zahraničních literárních pramenů
Autorka pracovala na práci samostatně, potřebné záležitosti ohledně metodologické části konzultovala.
Pracovala se 13 publikacemi, z toho 2 zdroje byly zahraniční, 1 zdroj internetový.
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Samostatné zvládnutí odborného problému, zpracování získaných údajů, odborného textu

Teoretická část práce je velmi dobře zpracována a spolu s instruktážními obrázky a fotografiemi by mohla být
použita pro edukační materiály (např. do škol). Hlavním cílem autorky bylo zjistit znalost první pomoci u
tonoucího a utonulého, a to pomocí dotazníku, který sama vytvořila. Výzkumné otázky (5 předpokladů) testovala
na 180 respondentech v 6ti věkových kategoriích a v kategorii muž /žena. Data zpracovala kvantitativně a
vyhodnotila (%) a výsledky vyjádřila přehledně pomocí grafů. Hodnocení jednotlivých otázek dotazníku by si
zasloužilo robor s komentářem, ne jenom grafické znázornění a zhodnocení hypotézy.
Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce,
3
dodržení publikační normy
Bakalářská práce má 67 stran, 24 grafů, 4 tabulky, 8 obrázků a příloha obsahuje vlastní praktické fotografie.
Práce splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci na 3. LF UK.
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Poznámky,
doplňky
posuzovatele:
Otázky k
obhajobě:

Jaký je váš návrh na zlepšení povědomí laické veřejnosti v poskytnutí první
pomoci tonoucím?
Kde vidíte největší problém, že základy první pomoci nejsou uspokojivé ani
u jedné věkové skupiny dotazovanch?

Hodnocení celkem: Doporučuji práci k obhajobě

Návrh klasifikace práce: výborně

Datum:

15.6.2014

Podpis:

* nehodící se vymažte nebo škrtněte

Doporučená klasifikace celkového hodnocení
BODY
KLASIFIKACE
13 a více
Výborně
9 až 12
Velmi dobře
6 až 8
Dobře
5 a méně
Nevyhověl

Poznámka
Minimálně dva body v každé položce
Minimálně jeden bod v každé položce
Maximálně možná jedna "nulová" položka
Více jak jedna "nulová" položka

