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1. CÍLE A HYPOTÉZY (uveďte, zda a jak byly cíle/hypotézy/předpoklady formulovány a zda a do 
jaké míry byly naplněny, resp. ověřeny): 
 
Cíl výzkumu je srozumitelně uveden v úvodních partiích textu, autorka formuluje 4 hypotézy 
výzkumného šetření. Není ovšem patrné, na základě kterých skutečností nebo pramenů hypotézy právě 
v této podobě stanovila. Toto bych prosila doplnit u obhajoby. Cíl práce byl splněn, všechny hypotézy 
byly ověřeny. 
 
2. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ (použité metody práce, interpretace výsledků a jejich diskutování, 
náročnost, tvůrčí přístup, proporcionalita teoretické /rešeršní/ části a vlastního 
badatelského/odborného přínosu, logická struktura a provázanost, vhodnost příloh, apod.): 
 
Předložená diplomová práce je výzkumná, obsahuje teoretickou a praktickou část. Teoretická část uvádí 
nejprve definice pojmu první pomoc, legislativní rámec povinnosti poskytnout první pomoc a zařazení 
tématu první pomoc do učiva na 1. stupni ZŠ. Zmiňuje také problémy při řešení výuky tohoto tématu 
prostřednictvím placených kurzů. Dále popisuje zvláštnosti u dětí mladšího školního věku pro případ, 
že by učitel sám poskytoval těmto dětem první pomoc. V dalších kapitolách rozebírá způsob 
kontaktování záchranné služby, prevenci úrazů dětí a postup při poskytování první pomoci. Nedozvíme 
se zde ale nic o programech vzdělávání budoucích učitelů 1. stupně ZŠ, o obsahu povinných i 
nepovinných kurzů, o časové dotaci kurzů, o výzkumech znalostí zásad první pomoci u učitelů nebo 
budoucích učitelů. Podle zaměření práce by právě tyto údaje měly být východiskem pro provedení 
dotazníkového šetření. Teoretická část podle mého nemohla poskytnout autorce dostatečnou oporu pro 
provedení výzkumu a pro jeho následné vyhodnocení a diskusi zjištěných údajů.  
         
V praktické části bylo provedeno dotazníkové šetření u studentů učitelství. Metodika je poněkud stručná, 
chybí citace zdroje, ze kterého byl převzata metoda dotazníkového šetření i údaj o návratnosti dotazníků 
(prosím doplnit u obhajoby). Výsledky jsou uvedeny v tabulkách a grafech, Bylo by dobré zvážit členění 
kapitoly „Vyhodnocení dotazníků“ do podkapitol, takto je kapitola příliš dlouhá a nepřehledná. Vlastní 
komentáře autorky k výsledkům jsou v podstatě minimální, což také nepřispívá ke srozumitelnosti 
celého textu. Vyhodnocení hypotéz považuji také za nedostatečné, není uvedeno na základě jakých 
informací (tedy odpovědí z dotazníku) autorka hypotézy potvrzuje nebo zamítá. Komentáře výsledků a 
jejich shrnutí najdeme dále i v Diskusi.  Nejsou tam ovšem porovnány výsledky autorky s jinými výzkumy 
(až na drobné výjimky), což je důsledek velmi povrchně zpracované teoretické části.  
 
3. FORMÁLNÍ ÚPRAVA (jazykový projev, cizojazyčný abstrakt/summary, vhodnost výběru použité 
literatury, správnost citování a odkazů na literaturu, obrázky, grafy, přílohy, celková grafická úprava, 
přehlednost a dodržení základního formálního členění práce do kapitol, úroveň kvality tabulek, grafů, 
obrázků a příloh, apod.): 
 
Práce obsahuje 80 stran textu a 5 stran příloh. Text je na přijatelné úrovni, poněkud rušivě působí při 
čtení rozsáhlé přímé citace, které jsou tu a tam pospojovány vlastními větami autorky. Práce je doplněna 
grafy a tabulkami. Použitá literatura je převážně vhodně vybrána a většinou řádně citována. Práce 
obsahuje všechny základní formální náležitosti. Přínosem pro práci je seznam zkratek uvedený na 
začátku. Vyskytují se zde jen občasné pravopisné chyby. Poslední výtkou je, že se název grafu uvádí 
zpravidla pod graf. 
 



 
4. KOMENTÁŘ OPONENTKY (úroveň a pravidelnost komunikace s autorem(kou), celkový dojem, 
silné a slabé stránky, originalita myšlenek, možný přínos pro praxi, publikovatelnost, apod.): 
 
Celá práce je svým pojetím poměrně jednoduchá na provedení. Autorka se ovšem při jejím zpracování 
dopustila několika základních chyb, kdy si pečlivě nepromyslela koncepci práce, a tím pádem teoretická 
část a část praktická nejsou příliš logicky propojeny. Další výhrady jsem již vyjádřila v textu výše. Díky 
těmto výhradám je předložená práce i přes volbu zajímavého tématu pouze průměrná.  
  
5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (je 
nutné vzít v úvahu dobu trvání obhajoby, cca 15 min.): 
 
Údaje, které prosím u obhajoby doplnit, jsou uvedeny výše v textu posudku. 
  
6. NAVRHOVANÉ ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ (doporučuji k obhajobě, nebo nedoporučuji k 
obhajobě): 
 

Předložená diplomová práce splňuje i přes uvedené výhrady základní požadavky kladené na tento typ 
prací, a proto doporučuji ji k obhajobě. 
 
 
 
V Praze dne 15.5.2016                                           RNDr. Lenka Pavlasová, Ph.D. 
                  
 

 

 

 


