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POSUDEK OPONENTA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
studenta:   Štěpán Kvapil 
s názvem: Výuka první pomoci u dětí druhého stupně základní školy

Hodnocení bakalářské práce dosahuje následující úrovně:

1. Splnění cíle a vhodnost struktury obsahu bakalářské práce z hlediska zadaného tématu (splnění
zadání). (0 – 30) 

30 

2. Teoretická úroveň a využití dostupné literatury v bakalářské práci. (0 – 20) 10 

3. Formální náležitosti a úprava obsahu bakalářské práce (úroveň psaní, označení struktury textu,
grafy, tabulky, citace v textu, seznam použité literatury apod.). (0 – 10) 

10 

4. Rozsah realizačních prací, aplikovaných vědomostí a znalostí, úroveň metodologického
zpracování a závěrů práce. (0 – 40) 

20 

5. Celkový počet bodů 70 

Návrh otázek k obhajobě

1. V čem konkrétně se laická resuscitace změnila za posledních 15 let?

2. 

3. 

Celkové hodnocení úrovně vypracování bakalářské práce:

Hodnocení**: A (výborně) B (velmi dobře) C (dobře) D (uspokojivě) E (dostatečně) F (nedostatečně)
Počet bodů: 100 - 90 89 - 80 79 - 70 69 - 60 59 - 50 < 50

 ❏ ❏ X ❏ ❏ ❏
** v případě hodnocení F (nedostatečně) uveďte komentář  

Bakalářskou práci hodnotím výše uvedeným klasifikačním stupněm a doporučuji/nedoporučuji k obhajobě.



Komentář

Autor se v předložené práci zabývá problematikou první pomoci u žáků druhého stupně základní školy.
Práce respektuje zadání a naplňuje cíle, které si autor předsevzal. Téma považuji za vhodně zvolené. V
teoretické části se autor věnuje vymezení první pomoci. Navazuje charakteristika jednotlivých zdraví a
život ohrožujících stavů s krátkým popisem záchranných postupů. Jedná se však o zkratkovitý přehled stavů
první pomoci a jejich řešení. Dostupné poznatky byly zpracovány s využitím relevantních českých pramenů.
Teoretická část práce není příliš zdařilá. V této části jsou k nalezení četné nedostatky (gramatické chyby,
chybné koncovky, nepříliš zdařilá větná stavba, nevhodné slohové rozvrstvení a jiné). To navozuje
podezření, že bakalářské práci chyběla finální jazyková korektura, možná také čas na zpracování finální
verze. Přes uvedené nedostatky je předložená bakalářská práce kompilací přijatelné úrovně. Kladně
hodnotím čas a práci s žáky, kterou student musel při sbírání dat vynaložit. Práci hodnotím jako dobrou a
doporučuji ji k obhajobě.
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