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POSUDEK VEDOUCÍHO
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: Milotová Jméno: Markéta Osobní číslo: 456499
Fakulta: Fakulta biomedicínského inženýrství
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Zdravotnický záchranář
Název práce: Význam vědomostí a dovedností seniorů v první pomoci

II. HODNOCENÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Kritéria hodnocení práce Počet bodů

1. Přístup  studenta  k  řešení  úkolu  (připravenost,  iniciativa,  pracovní  morálka  a  samostatnost
studenta). (0 – 30)*

29

2. Způsob a úroveň zpracování úkolu. (0 – 20)* 20

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)*

37

5. Celkový počet bodů 96

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.

III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ

1. Proč je důležité znovu probírat se seniory hlavní kroky v přivolání odborné pomoci a první pomoci?

2. S jakým ohlasem se setkala odborná přednáška u seniorů?

3. Jak byl seniory přijat Váš informační leták?
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IV. 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 podrobný komentář

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

V. KOMENTÁŘ

Studentka si pro zpracování své bakalářské práce vybrala zajímavé téma významu znalostí a dovedností seniorů v
první pomoci. Teoretická část se
zabývá první pomocí, charakteristikou druhů první pomoci a popisem
vybraných nejčastějších úrazových i neúrazových stavů, se kterými se v běžném životě může senior setkat, a které
vyžadují poskytnutí první pomoci. Dále se zaměřuje na proces stárnutí, veškeré změny s ním spojené, na vývoj
demografické situace v ČR a postavení seniorů ve společnosti.
V  praktické  části  nejprve  studentka  zjišťuje  pomocí  polostandardizovaných rozhovorů  vztah  seniorů  k  tématu
poskytování  a  vzdělávání  se  v  první  pomoci,  dále  je  uplatněna odborná  přednáška  v  Centru  denních  služeb
organizace Život 90, kde byly seniorům předvedeny a vysvětleny hlavní kroky v přivolání odborné pomoci a první
pomoci v život ohrožujících stavech. Po té všichni zúčastnění obdrželi studentkou vytvořený informační leták s
nejdůležitějšími  informacemi  z  přednášky.  Všechny  zjištěné  poznatky  byly  zhodnoceny  pomocí  matice  SWOT
analýzy.
V diskuzi se studentka věnuje podpoře a provozu Centra denních služeb organizace Život 90 a zajímá se o existenci
odborných příruček o první pomoci určené jen pro seniory. V závěru bakalářské práce vyhodnocuje splnění cíle a
dílčího úkolu bakalářské práce, uvádí možný přínos práce pro budoucnost.
Cíl a dílčí úkol bakalářské práce byl splněn. Oceňuji velké nasazení studentky v získávání informací a praktických
zkušeností se seniory, provedení odborné přednášky a zejména vytvoření informačního letáku pro seniory.
Bakalářskou práci hodnotím výborně - A a doporučuji k obhajobě.
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