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1.Volba tématu 
 Téma bakalářské práce „Význam letecké záchranné služby v péči o nemocného“, je zvoleno 
velmi dobře. Vzhledem k neustálému rozvoji urgentní medicíny a přednemocniční neodkladné péče, 
význam letecké záchranné služby stoupá a právem patří k nepostradatelné složce v oblasti urgentní 
medicíny a je nedílnou součástí zdravotnické záchranné služby. 
 
2. Teoretická část 
 Teoretická část je přehledně zpracovaná.   Autor v této části shrnuje vývoj letecké záchranné 
služby, vznik středisek LZS v České republice (resp. Československu).  
Dále podrobně rozebírá personální obsazení LZS, indikace k vzletu vrtulníku. Popisuje problematiku 
navigace, radiového spojení, což jsou důležité prvky pro bezpečný let a transport postiženého. 

Problematika je jasně definována a opírá se o dobrý teoretický základ. Teoretické části  autor 
prokázal, že umí dobře pracovat s literárními prameny, správně je v textu citovat a převzít z nich 
adekvátní vhled do dané problematiky. 

Teoretickou část doporučuji publikovat, prezentovat na webových stránkách. Využít pro 
informovanost jak zdravotníků, tak i laické veřejnosti. 
 
3. Empirická část 
 Práce si klade za hlavní cíl zmapovat význam LZS v poskytování péče o pacienty. V dílčích 
cílech se zaměřuje na návaznost komplexní neodkladné péče, porovnání komunikace a vzájemné 
spolupráce v systému ZZS a dále je výzkum zaměřen i na pracovní podmínky členů posádky LZS. 
 Šetření proběhlo u 50 respondentů, polovinu tvořili lékaři, další zdravotničtí záchranáři 
pracující na LZS ve střediscích Jihlava a Hradec Králové, kde provozovatelé jsou soukromé letecké 
společnosti. Charakteristika vzorku je podána podrobně se všemi potřebnými údaji pro šetření. 

K získávání informací zvolil autor metodu nestandardizovaného dotazníkového šetření. Volba 
jednotlivých otázek je dobrá a vystihuje podstatu sledované problematiky. 

Výsledky autor předkládá v přehledných tabulkách a grafech. Volba prezentace výsledků a 
jejich vyjádření je vhodné 
 Diskuze k výsledkům šetření je věcná a sleduje dané cíle. 
 Je škoda, že autor nezahrnul do svého výzkumu i státní provozovatele LZS a šetření 
neproběhlo i mezi lékaři a záchranáři, kde je provozovatel  PČR LS  a zejména AČR – LZS útvaru VÚ 
Plzeň Líně. Jistě by bylo zajímavé porovnat názory k dané problematice z pohledu vojenských lékařů a 
záchranářů a civilních. 
 
4. Závěr práce 
 Závěry bakalářské práce jsou formulovány jasně, srozumitelně, vystihují podstatu daného 
tématu. Kladně hodnotím návrhy a doporučení pro praxi. 
 
5. Literatura a práce s literaturou 

Autor uvádí dostatečné množství literárních pramenů. Jde o prameny postihující danou 
problematiku. Způsoby citací jsou voleny vhodně, autor dokáže s literaturou dobře pracovat ve všech 
oddílech své práce. 

 
6. Kvalita příloh 



 Práce obsahuje dostatečný počet přehledných tabulek, grafů a ilustračních obrázků vhodně 
vřazených do textu práce. Přílohy 1 – 8 dobře dokreslují téma bakalářské práce. 
 
7. Celkové stanovisko 
 Práce vychází z vhodně zvoleného tématu, které je aktuální. Teoretická část obsahuje 
přehledně zpracované poznatky k dané problematice. Cíle práce jsou stanoveny dobře, volba 
metodiky je dobrá, výhrada jen k sestavě respondentů, viz výše. 

Bakalářská práce splňuje všechny potřebné požadavky. Cíl, metoda, obsah, diskuse i závěr 
jsou jasně a srozumitelně formulovány. Práce je na velmi dobré úrovni po stránce technické a 
jazykové.  
 
Možné body pro diskusi: 
Jak je organizována LZS v zahraničí (provozovatelé, financování, personální zajištění). 
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