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Stručné slovní vyjádření k hodnocení závěrečné práce: 

 

Teoretická část práce je dobře zpracovaná, psaný projev je kultivovaný a čtivý, bez gramatických chyb. 

Oceňuji, že se studentka odkazovala v některých částech textu dokonce i na tři zdroje, což je pro bakalářské 

práce většinou velmi výjimečné. 

V teoretické části není popsáno, jakým způsobem je první pomoc vyučována na gymnáziích a zda je tato výuka 

povinná. Není uvedeno, proč studentka vybrala právě gymnazisty, když jedním z cílů je „Představit možnosti 

výuky první pomoci pro laickou veřejnost“. Není to špatně, ale studentka neuvedla, proč vybrala právě skupinu 

studentů gymnázia. Kapitola 2.6 je o neformálním vzdělávání, byť je třeba ve spolupráci se školami. 

O formálním, zakotveném vzdělávání v rámcovém vzdělávacím programu, bohužel studentka nepíše.  

Chybí zde text z oblasti pedagogiky. 

Studentka má v seznamu použité literatury navíc 4 zdroje, které v rámci bakalářské práce nepoužila (Klíma 

2016, Malá 2016, Plaček 2018, Švanda 2016). Nedostatečné odkazování se na přílohy nebo zde vůbec není 

(viz příloha B).  

  

V metodice chválím předvýzkum a jeho vyhodnocení. Popis návratnosti a distribuce dotazníku jsou dobře 

popsány. Způsob, jakým bylo zajištěno, aby studenti neopisovali a také nastavení časového limitu je velmi 

dobré. Celkově dobře promyšlená metodika. V dotazníku u otázky č. 9 chybí možnost „jiné“.  

U výsledků v grafech není popsána osa Y. Chválím analýzu výsledků, kterou studentka dobře provedla. 

Tabulka č. 3 je hezky zpracovaná, přehledná. 

  

V diskuzi studentka dobře porovnává svoje zjištění jak s odbornými zdroji, tak s jinými pracemi. Diskuse je 

velmi zdařilá.  

  

V závěru je uvedena věta: „Výuka první pomoci by měla podle mého názoru nalézt místo v učebních osnovách 

všech středních škol.“ Pokud by studentka pracovala v teoretické části s rámcovými vzdělávacími programy, 

tak by věděla, že první pomoc již v učebních osnovách je. Teorie i přes to byla dobře promyšlená.  

 

Celkově je práce pěkná, promyšlená, studentka je šikovná, ale díky některým nedostatkům dávám známku C. 
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Doplňující otázky pro obhajobu závěrečné práce: 

 

Proč jste si jako respondenty vybrala právě studenty gymnázia? 

Jak by se podle Vás dala zlepšit výuka první pomoci na gymnáziu? Chtěla byste se jí věnovat? 

 

 

 

 

 

 

 

Výsledná klasifikace (A, B, C, D, E, F) 
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Dne:    31. 5. 2021                              .............................................................. 
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