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Cíl práce: Cílem práce je zjistit teoretickou znalost poskytování první pomoci tonoucímu u žáků druhého 

stupně základních škol a sestavit modelovu hodinu vhodnou pro tyto žáky. 

Kritéria hodnocení práce      

 Stupeň hodnocení 

 výborně velmi dobře vyhovující Nevyhovující 

Stupeň splnění cíle práce  X   

Teoretické znalosti   X  

Vstupní údaje a jejich zpracování   X  

Adekvátnost použitých metod  X   

Logická stavba práce  X   

Práce s literaturou včetně citací   X  

Využitelnost výsledků v praxi   X  

Hloubka provedené analýzy ve vztahu k tématu   X  

Úprava práce (text, grafy, tabulky)   X  

Stylistická úroveň   X  
 

Připomínky: 

Rozsah jednotlivých teoretických informací k tématu je nevyvážený, historické zmínky jsou zajímavé, ale vhodnější by 
bylo  se podrobněji věnovat problematice související přímo s tématem tonutím, například. zmínit plicní surfaktant či u 
bezpečnosti záchranné akce blíže nastínit rizika a postupy u vody (spíše než u dopravní nehody).  V části legislativa 
je citováno ze zákona č.20/1966 o zdraví lidu, který byl zrušen v r. 2012.  Výsledky jsou zpracovány formou grafů, 
názvy řady grafů nejsou vhodně zvoleny.  Na škodu je, že nebylo provedeno srovnání výsledků mezi oběma školami 
nebo u žáků dle věku, resp. tříd. K anketě, pokud lze soudit dle přílohy, není připojen žádný úvod či informace, 
k čemu budou údaje využity.  

Hodnocení: DP má formální i obsahové nedostatky, nejspíše v důsledku nezkušenosti autorky. Nicméně zvolené 

téma práce je aktuální, diplomantka prokazuje orientaci v problematice a návrh praktické modelové hodiny v bazénu 

je inspirativní.  

Proto předloženou diplomovou práci, i přes uvedené nedostatky, doporučuji k obhajobě.   

Navržený klasifikační stupeň: dle obhajoby 

Otázky k obhajobě: V úvodní části zmiňujete tlaky v pleurální dutině a v plicních sklípcích. Můžete tlakové poměry v 

oblasti upřesnit? Zjišťovala jste, jakou formou a v jakém rozsahu absolvovali žáci ve škole výuku první pomoci?  
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