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1. Volba tématu:

Zvolené téma se soustředí na bezpečnost

a ochranu zdraví při práci

v souvislosti s akreditací nemocnice podle standardů SAK - ČR a dále na úroveň školení a
znalosti žáků SZŠ o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci před jejich nástupem
Obecně

lze konstatovat,

zdravotnictví

že bezpečnost

a ochrana

na praxi.

zdraví při práci není začleněna

ve

na takové úrovni, kterou tato disciplína zasluhuje. Zvyšování úrovně školení

v této oblasti jak studentů, tak zaměstnanců je jednou z cest, jak lze současný stav zlepšovat.
Práce se touto problematikou
2. Teoretická
plnění

část:

formou

zabývá a včetně doporučení ke zlepšení zjištěného stavu.

Práce se zabývá akreditací jako pojmem, rozbírá její historii, důvody a

akreditačních

standardů.

Uvedena

je

metodika

v příslušných standardech, ve kterých jsou zdůrazněny jednotlivé
ochranu zdraví při práci. Popsány jsou jednotlivé
přípravy

na akreditační

zaměstnavatele

šetření.

Samostatná

akreditace

nemocnice

požadavky na bezpečnost a

kroky, které nemocnice

část je věnována

učinila v rámci

povinnostem

a právům

a zaměstnanců pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve smyslu

příslušných ustanovení právních a ostatních předpisů zejména zákoníku práce.
3. Empirická část: V této části práce autorka popisuje současný průběh školení žáků 3. a 4.
ročníků SZŠ o bezpečnosti

a ochraně zdraví při práci, analyzuje systém školení a zjišťuje

úroveň znalostí školených pomocí dotazníkového

šetření.

Studenti jsou vhodným vzorkem

pro zjištění stavu a úrovně jak školení tak jejich znalostí a použití metody
dostatečně průkazné. Výsledky jsou přehledně prezentovány
grafů.

Tato

nedostatků.

část velmi

vhodně

V práci jsou

uvádí

uvedeny

texty

zpracovaných výsledků jejich vyhodnocení.

dotazníků je

barevnou úpravou jednotlivých

doporučení

zabývající

se nápravou

dotazníků

předložených

žákům

zjištěných

SZŠ a včetně

Tuto část doplňuje seznam použité literatury

a

výpis standardů SAK - ČR.
4. Závěry práce:

Hlavním přínosem práce je poukázání na nedostatky ve školení žáků SZŠo

bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, právě v době nástupu na praxi, kdy se utváří jejich
vztah k pracovnímu
uvádí způsob,

prostředí a pracovním podmínkám.

kterým

navrhuje

Důležitým aspektem je, že autorka

jak současný stav změnit

a tím zvýšit úroveň

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci budoucích zdravotnických
jsou uvedeny

drobné

nepřesnosti

při porovnání

s platnými

pracovníků.

právními

školení

V textu práce

předpisy,

zejména

v kapitole 4.1.2 Zákoník práce, jsou uvedeny poněkud nepřesné údaje (např. v 3 odstavci je
informace, že prací zakázanou mladistvým je manipulace s břemeny do 20 kg resp. do 15 kg).
Předpokládám,

že tím autorka

názorně poukazuje

na zmatečnost

školitelem při současném způsobu provádění školení o bezpečnosti
5. Literatura

a práce s literaturou:

Jako použitá literatura

podávaných

informací

při práci.

a prameny je uvedeno 8 titulů,

které jsou vhodně v práci využity. Vzhledem k častým změnám v právních předpisech, kterou
literatura

nestačí obsáhnout,

normy (vyhláška č. 261/1997

jsou v této précí uvedeny odkazy na 2 již neplatné
Sb. zrušena od

8/2003 a NV č. 178/2001

právní

Sb. zrušeno od

1/2008). Jedná se pouze o formální chyby, které z věcného hlediska a obsahu lze považovat
za irelevantní.
6. Kvalita příloh:

V seznamu příloh je 7 titulů, z nichž 4 jsou standardy SAK - ČR a dalšími je

žádost o provedení výzkumného šetření, pilotní studie a dotazník pro studenty SZŠ.
1. Celkové stanovisko:

Autorka v této práci popisuje problematiku

zdraví při práci jako neopomenutelnou

součást akreditace

bezpečnosti a ochrany

nemocnice,

v souvislosti

se

zajištěním kvality péče. Dále poukazuje na nedostatky ve výchově budoucích zdravotnických
pracovníků v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci před jejich nástupem na praxi a
sama navrhuje

způsob jak současný stav zlepšit. Protože se jedná o povinnosti

zákonem pro zajištění ochrany zdraví a života jak zdravotnických
považuji téma této

práce za velmi důležité

a doporučil

uložené

pracovníků, tak pacientů,

bych, po určitých

úpravách

a

doplnění, praktickou část publikovat.
Body k diskutování:
a) Jaký rozdíl je podle vlastních zkušeností v úrovni školení BOZP žáků SZŠ
a zaměstnanců ve zdravotnictví
b) Jsou body vztahující

při nástupu do pracovního poměru?

se k bezpečnosti

uvedené v akreditačních

standardech

a ochraně

dostatečné

zdraví při práci

nebo byste je ještě

doplnila, případně upřesnila?
c) Školením žáků, případně zaměstnanců, o BOZP byste, podle vlastních
znalostí a zkušenosti,

pověřila

učitele, resp. vedoucího

zaměstnance nebo bezpečnostního technika?
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