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Kritéria hodnocení práce 
Hodnocení    

1–2–3–4 

1. Všeobecná charakteristika práce 

Kvalita a aktuálnost teoretických poznatků 1 

Vyjádření vlastních myšlenek a vyvození závěrů 1 

Odborný přínos  1 

Stupeň obtížnosti práce 1 

2. Posouzení praktické části práce 

Formulace cíle práce a vytýčení cílů práce 1 

Formulace hypotéz  1 

Vhodnost zvolených technik a metodických postupů 1 

Kvalita výsledků praktické části 1 

Splnění cílů práce 1 

3. Práce s odbornou literaturou 

Kvalita, aktuálnost a relevantnost zdrojů 1 

Správnost bibliografických citací a odkazů 1 

4. Formální stránka práce 

Dodržení doporučených pravidel a norem formální úpravy (Metodika zpracování 
kvalifikačních prací) 

1 

Jazyková úroveň práce 1 

Kvalita, opodstatněnost a srozumitelnost příloh, tabulek a obrázků 1 
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Slovní vyjádření k hodnocení bakalářské práce: 

Práce se zabývá vysoce přínosným tématem, jakým laická první pomoc bezesporu je.  

Teoretická část je řazena logicky, důvodně, se správnou citací dostatečného počtu relevantních zdrojů.  

Ve výzkumné části si autorka  vytyčila 5 výzkumných cílů, které mapují znalosti laické veřejnosti o poskytování 

první pomoci před školením v této problematice, po školení a s časovým odstupem. Výsledky šetření 

interpretuje správně, stejně tak vyvozuje logické a smysluplnné závěry. Z práce je zřejmé autorčino zaujetí 

pro téma.  

   

 

 

Doplňující otázky pro obhajobu bakalářské práce: 

Jak často a v jakém časovém rozsahu byste, na základě svých zkušeností, navrhovala školit laickou veřejnost 
v první pomoci?  
 

 

Výsledná klasifikace (možnosti klasifikace: výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl) výborně 

Doporučuji bakalářskou práci k obhajobě. 

 

Dne: 17. 8. 2020  
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Podpis oponenta práce 

 


