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Cíl práce: Cílem práce je zjistit, jaké jsou praktické možnosti při poskytování první pomoci osobami 
po poranění páteře a míchy. Dále zjistit, zdali jedinci upoutaní na invalidní vozík jsou 
schopni dostatečně kvalitně poskytnout první pomoc.  

 

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: K popisu postupu první pomoci (PP) u bezvědomého by bylo vhodné zmínit odlišnosti v 
poskytování PP při poranění páteře. Pod tabulkou s výsledky na str.50 je chybný komentář (má být 
uvedeno resuscitaci u dítěte). V přiložené prezentaci u dýchajícího bezvědomého doporučuji doplnit 
v postupu u zotavovací polohy zmínku o variantě polohy na zádech s udržováním záklonu hlavy pro ty, 
kteří nezvládnou uložit postiženého do zotavovací polohy.  

Hodnocení: Téma první pomoci je stále aktuální, zvolené zaměření práce na možnosti poskytnutí první 
pomoci osobami na vozíku je přínosné, do značné míry mění obvyklý pohled na takto hendikepované 
jedince. Práce má klasické členění. Teoretická část podchycuje přehledně podstatné informace k tématu. 
Stejně tak i praktická část je zpracována přehledně. Výsledky jsou prezentovány v tabulkách a diskutovány 
v odpovídajícím rozsahu. Jsou zajímavé, v některých ohledech až překvapivé.  

Předložená práce splňuje všechny požadavky kladené na bakalářskou práci a prokazuje schopnost 
autora samostatně zpracovat vybrané téma, a proto ji doporučuji k obhajobě.  

Navrhuji klasifikaci stupněm výborně. 

Otázky k obhajobě 

Proč jste zvolil pro provádění resuscitace pouze dobu 1 minuty, respektive zvažoval jste delší dobu 
provádění resuscitace u probandů, kteří měli vyhovující hloubku a frekvenci stlačování hrudníku?  
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