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1. Volba tématu 
Téma bakalářské práce „Součinnost pracovníků zdravotnické záchranné služby při 
poskytování přednemocniční neodkladné péče“ je velmi aktuální, dobře zvolené a pro 
činnost zdravotnické záchranné služby (ZZS) důležité.  
 

2. Teoretická část 
Problematika je zřetelně definována, autor  v celé teoretické části prokazuje kvalitní 
přehled poznatků. Je až nadstandardně dobře popsána činnost jednotlivých profesí 
v týmu ZZS (str. 25-33). Teoretická část je přehledná, detailně zpracována. Výhrady 
k této části: 

• Dílčí nepřesnosti v definicích a dokumentech (str. 8) 
• Jedná se pouze o popis situace 
• Logicky je lépe vyměnit kapitoly 2 a 3 
• Je popisována pouze činnost v týmu výjezdových posádek. Chybí vlastní 

spolupráce členů posádek a „ostatních“, především posádek a operačního 
střediska, managementu organizace, komunikace s okolím, spolupracujícími 
jednotlivci, pacienty apod.  

• Nepřehledný výčet indikací k výjezdu posádek (str. 24) 
• Je nepřesně popsán randez-vous systém (RV) (str. 25) 
 

3. Empirická část 
Autor zvolil nestandardizovaný kvantitativní dotazník. Otázky jsou dobře volené, 
přehledné s přímo definovaným závěrem. Charakteristika vzorku, metod i 
prezentování výsledků je výborné. Výhrady k této části: 

• Autor pouze detailně popisuje situaci ve třech výjzedových místech 
Středočeského kraje. Chybí srovnání s posádkami v jiných krajích ČR, ev. 
v zahraničí. 

 
4. Závěr práce  

Diskuze je příliš dlouhá až nepřehledná, opět popisuje jednotlivé části dotazníku, tj. 
není vlastní diskuzí.  
Závěr je spíše subjektivním pocitem než objektivním výsledkem vědecké práce. 
 

5. Literatura a práce s literaturou 
Je dostatečná, s důrazem na forenzní hledisko (zákony, vyhlášky). Snad chybí 
literatura z oblasti psychologie. 
 

6. Kvalita příloh 
Práce má dostatečné, kvalitní a přehledné tabulky a grafy.  
 



7. Celkové stanovisko 
Práce je velice kvalitní, jistě pracná, na dobré úrovni jak po stránce formální, tak 
obsahové. 
Body k diskuzi: 

a) Jaká je Vaše představa o splupráci mezi posádkou výjezdové skupiny 
a zdravotnickým operačním střediskem? 

b) ZZS jsou příspěvkové organizace zřizované krajem. Jak spoluracují 
jednotlivé ZZS v rámci ČR? 
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