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Posudek vedoucího práce na diplomovou práci „Připravenost budoucích učitelů 1. 

stupeně ZŠ poskytnout první pomoc žákům v život ohrožujících stavech“ 

 

Autor: Jitka Kutmonová 

Vedoucí práce: RNDr. Edvard Ehler, Ph.D. 

 

 

1. CÍLE A HYPOTÉZY (uveďte, zda a jak byly cíle/hypotézy/předpoklady formulovány a 

zda a do jaké míry byly naplněny, resp. ověřeny): 

Předložená diplomová práce si jasně stanovuje své cíle v kapitole 2. Stejně tak jsou zde 

uvedeny i 4 hypotézy, které autorka testuje v praktické části své diplomové práce. Myslím, že 

hlavní stanovené cíle byly splněny, stejně tak jako byly ověřeny všechny předeslané 

hypotézy. Otázkou je, zda jeden z dílčích cílů (vytvoření návodu na postup při první pomoci u 

žáků mladšího školního věku) byl splněn pouhým uvedením postupů v teoretické části práce. 

Zde by se více hodil nějaký, třeba stručný, výstupní materiál (letáček, pdf soubor umístěný na 

webu…). 

 

 

2. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ (strategie použitého výzkumu, náročnost, tvůrčí přístup, 

proporcionalita teoretické a vlastní práce, vhodnost příloh, apod.):  

Tato diplomová práce obsahuje dvě části. Z celkového počtu 82 stran (bez příloh) zabírá 

úvodních 50 stran teoretický úvod. Druhá část je potom věnována presentaci výsledků 

diplomového výzkumného projektu autorky. 

V teoretické části se autorka věnuje především první pomoci, a to jednat teoretickým 

aspektům a jednak praktickým radám i zkušenostem, které nasbírala v rámci své činnosti u 

Červeného kříže. První kapitoly této teoretické části jsou bohužel velmi „zapleveleny“ 

přímými citacemi, a to až do té míry, že kolikrát pár vlastních vět autorky spojuje celé 

odstavce přímých citací. Autorka tyto přímé citaci sice po konzultacích již upravovala a 

redukovala, ale stejně to na čtenáře působí dosti rušivě. Jak se v teoretické části autorka 

dostává dále k popisu konkrétních resuscitačních strategií a postupů, tak již přímé citace 

(téměř) mizí, což velmi přispívá k celému pochopení textu. Velmi názorně je pak zpracována 

kapitola 3.5 Postup poskytování první pomoci, kdy autorka krok po kroku komentuje postup 

při laickém BLS. Tato kapitola by samostatně mohla sloužit jako jeden z výstupů práce. 

V praktické výzkumné části je analyzován dotazníkový soubor mezi studenty Katedry 

primární pedagogiky PedF UK. Přes krátký popis metodologie a výzkumného souboru se 

dostává autorka k samotnému vyhodnocení dotazníků. V kapitole 4.4 shrnuje ještě na závěr 

autorka své výsledky v návaznosti na vyhodnocení hypotéz. Následují kapitoly Diskuze a 

Závěr. Největší problém v tomto dělení práce vidím v nedostatečném propojení teoretické a 

praktické části, které, jak musím po zpětném zhodnocení přiznat, spolu vlastně moc nesouvisí. 

Dotazníkové šetření se zabývá dvěma hlavními tématy – subjektivní pocit z výuky první 

pomoci a získaných znalostí, a testování znalosti některých postupů v poskytování první 

pomoci. Byl bych opatrný v generalizování závěrů z vyhodnocených dotazníků, zejména 

z důvodů malého počtu otázek a malého počtu respondentů v některých kategoriích odpovědí. 

 

 

3. FORMÁLNÍ ÚPRAVA (jazykový projev, správnost citování a odkazů na literaturu, 

grafická úprava, přehlednost a dodržování předepsaného formálního členění kapitol, úroveň 

shromáždění a zpracování údajů a závěru, kvalita tabulek, grafů a příloh, apod.): 

Kromě již zmiňovaného nadužívání přímých citací nemám s formální úpravou práce 

problém. Autorka cituje na 24 klasických zdrojů (plus další internetové zdroje a absolventské 
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práce). Chybí zahraniční práce, což v českém prostředí poskytování PP snad nevadí, ale 

pokud by se mělo jít hlouběji do rozklíčování biomedicínských principů za dílčími postupy, 

nebo do statistické významnosti jednotlivých strategií PP, pak pouze s českou literaturou 

nevystačíme. 

Grafické zpracování tabulek a grafů je na velmi slušné úrovni (někde ale chybí popisy os). 

V příloze nalezneme dotazník použitý ve výzkumné části. 

 

4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z diplomové práce, možný 

praktický přínos, silné a slabé stránky, originalita myšlenek, apod.): 

Autorka pracovala na svém diplomovém projektu samostatně, s jasnou ideou již od 

počátku. Kromě konzultací se mnou diskutovala svůj postup ještě s externím konzultantem. 

Ve své diplomové práci vyhodnotila dotazníkové šetření mezi spolužáky z Katedry primární 

pedagogiky. Celý design výzkumného projektu je poměrně jednoduchý, bez nějakého 

složitějšího, statistického, zhodnocení pozorovaných výsledků. Každopádně, dle mého 

názoru, splňuje požadavky kladené na studenta oboru Učitelství pro 1. stupeň základní školy 

na Pedagogické fakultě UK.  

 

 

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI 

OBHAJOBĚ (jedna až tři): 

Nemám. 

 

 

 

6. KONEČNÉ DOPORUČENÍ: 

Předloženou diplomovou doporučuji k obhajobě. 

 

 

 

 

 

 

 

Datum: 11. 5. 2016                                                            Edvard Ehler, v. r. 


