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POSUDEK VEDOUCÍHO
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: Voříšek Jméno: David Osobní číslo: 456430
Fakulta: Fakulta biomedicínského inženýrství
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Zdravotnický záchranář

Název práce: Připravenost žáků základních škol na poskytnutí první pomoci při drobných
poraněních

II. HODNOCENÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Kritéria hodnocení práce Počet bodů

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

28

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)*

38

5. Celkový počet bodů 96

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.

III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ

1. Jaké drobné poranění nejvíce zaujalo děti při praktické výuce?

2. Jaká testová otázka dělala dětem největší problémy?

3. Jak byste motivoval děti k přihlášce do místních skupin Českého červeného kříže?
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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

Bakalářská práce se zabývá problematikou připravenosti žáků základních
škol na poskytnutí první pomoci u drobných poranění. V teoretické práci probírá poskytování první pomoci, v další
části  se  zabývá drobnými  poraněními,  konkrétně  se  jedná o  zlomeninu  bérce,  Collesovu zlomeninu,  epistaxi,
exkoriaci, popáleniny a předmět v ráně. Tato drobná poranění byla prezentována žákům základních škol.
V rámci praktické části se žáci základních škol ve věku 12-15 let zúčastnili školení první pomoci. Konkrétní poranění
si i nakonec zkusili prakticky ošetřit. Po té jejich znalosti byly testovány písemně. Z výzkumného šetření pomocí
testového formuláře vyplynulo, že žáci základních škol ve věku 12-15 let mají dostatečné znalosti v první pomoci u
drobných poranění. K porovnání úrovně znalostí žáků základních škol v první pomoci sloužila pak i soutěž Hlídka
mladých zdravotníků. V diskuzi se student zaobírá zásahy dětí v první pomoci při reálných situacích a zmiňuje i práci
s dětmi ve 3. místní skupině Českého červeného kříže.
Cíl a dílčí úkol bakalářské práce byl splněn, hodnotím stupněm výborně - A.
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