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Odůvodnění hodnocení práce:
V předložené bakalářské práci se studentka věnuje tématu AED a jeho využití v praxi. Konkrétně se
zaměřuje na úroveň informovanosti policistů v poskytování první pomoci s použitím tohoto
přístroje.
Teoretická část popisuje stěžejní oblasti, je struční, přehledná a strukturovaná. Podložena
24 relevantními zdroji.
V praktické části si studentka stanovila 6 cílů. K naplnění stanovených cílů bylo využito
kvantitativního výzkumného šetření, konkrétně formy dotazníku. Analytická část obsahuje
prezentaci získaných dat v podobě tabulek a grafů, ke kterým je připojen komentář. Úroveň diskuze
a kvalita argumentace splňuje požadavky bakalářské práce. V práci lze nalézt bohužel nemálo
stylistických pochybení, která snižují úroveň předložené práce. Z formálních nedostatků je to
především špatné formátování v seznamu použité literatury, nekompletní seznam použitých zkratek
aj.
Studentka pracovala vcelku samostatně, standardně konzultovala.
Přes uvedené i neuvedené nedostatky a skutečnosti, doporučuji práci k obhajobě a navrhuji
klasifikaci stupněm B - velmi dobře.
Otázky k obhajobě:
Která věková skupina respondentů obstála v testu nejlépe?
Jakou úroveň znalostí vykazovali respondenti v kategorii 11 -20 let v činné službě, když uváděli
každoroční proškolování v první pomoci?
Práce byla zkontrolována systémem pro odhalování plagiátů Theses s výsledkem negativním.
B
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Výsledná známka není aritmetickým průměrem jednotlivých kritérií hodnocení práce.

