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Hodnocená diplomová práce nazvaná Doprava raněných a nemocných je nesmírně obsáhlé, 
podrobné a precizně zpracované dílo s obrovským rozsahem použité studijní literatury a 
citovaných zdrojů. Formální stránka práce včetně příloh, obrazové dokumentace, grafů a 
tabulek je na vysoké úrovni, stejně tak nemám výhrad vůči  gramatickému jazykovému 
zpracování.
Teoretická část práce se zabývá velmi podrobně historickými souvislostmi a reminiscencemi 
vzniku institucionalizovaných dopravních zdravotních služeb. Nelze než konstatovat, že práci 
s tak širokým záběrem, rozsahem sebraných dat a jejich kvalitou jsem neměl doposud 
možnost v rámci mnou studované českojazyčné literatury zhlédnout. Dovedu si představit, že 
teoretická část této práce bude po nepříliš složitých korekcích a určitých doplněních 
připravena k samostatné publikaci. 
Praktická část zahrnující výzkum připravenosti klientů k eventuelní spoluúčasti při úhradě 
nákladů zdravotnické dopravy je zpracována v návaznosti na přípravu reformy zdravotnictví, 
zejména návrhu Zákona o zdravotních službách. I tato část práce je zpracována velice 
precizně s bohatým grafickým a tabulkovým doprovodem. Z hlediska klienta je rozebráno 
široké spektrum pohledů na danou problematiku, je zvolena velice vhodně struktura skupin 
respondentů.
Pokud by autor pokračoval ve své výzkumné činnosti, bylo by bez pochyby zajímavé stejným 
způsobem, jakým pracoval s respondenty z řad klientů provést průzkum i v řadách 
poskytovatelů dopravy raněných, nemocných a rodiček. Současně by toto bylo vhodné doplnit 
i přehledem  materiálů demonstrujících přístup správních orgánů, politických stran a 
krajských samospráv k této problematice. Práce by se tak stala nepochybně inspirací a 
východiskem  pro sofistikovanější studie, prováděné státní správou i samosprávou a 
eventuelní tvorbu zdravotních planů jednotlivých krajských samospráv.



Závěr: Diplomová práce PhDr. Jiřího Černého splňuje veškeré požadované podmínky
k obhajobě. Domnívám se, že obě části práce by zasloužily samostatnou publikaci jako dvě 
různé práce, kdy v druhé části by bylo věnováno více pozornosti poskytovatelům služeb, jak 
výše uvedeno. I přes tuto nepatrnou výhradu práci plně doporučuji k obhajobě. 

Hodnocení práce: Výborně. 

Otázka k obhajobě: 

1) Domnívá se autor, že by bylo přijatelné zavést spoluúčast i při úhradě dopravy v rámci 
Zdravotnické záchranné služby?

2) Pokud ano, bylo by tak přijatelné v rámci primárních i sekundárních výjezdů ZZS?

                                                                                      MUDr. Marek Slabý, ředitel ZZS JčK

V Českých Budějovicích 7.9.2009




