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Černý Jiří PhDr: Doprava raněných a nemocných, diplomová 

práce, FHS UK 2009

P o s u d e k  š k o l i t e l e

   Dlouhodobou osobní zálibou Jiřího Černého je historie

týkající se svozu raněných a tak neudivuje, že si ji 

zvolila jako téma své diplomové práce s tím, že jej 

aktuálně doplnil o některé současné problémy.

   Předložená práce je obsáhlá a kvalitní. Má 118 stran 

čistého textu, seznam literatury čítá úctyhodných 189 

položek a je připojena bohatá obrazová dokumentace, které 

je zčásti a zcela funkčně prezentována i v textu. Další 

formální náležitosti jako abstrakt s klíčovými slovy,

prohlášení o samostatném vypracování a poděkování, jsou 

v pořádku. Z pozice školitele mohu potvrdit, že se J.Černý 

o problematiku živě zajímal, na konzultace docházel vždy

připraven a ochoten k přijetí případných doporučení, která 

se zejména týkala  současných problémů záchranné a sanitní 

služby.

   Nesporným kladem předložené práce je obsáhlý historický 

přehled vzniku a vývoje dopravy raněných jak v zahraničí, 

tak i u nás. Téma je zpracována kvalifikovaně a lze 

doporučit, aby bylo v této formě, i s pěknými obrazovými 

přílohami, knižně publikováno.

   Vzhledem k tomu, že J.Černý studuje magisterský program 

řízení  v sociálních a zdravotnických organizací, připojil 

též  vlastní výzkum, který se týkal případné spoluúčasti 

nemocných na nákladech zdravotní dopravy. Ukazuje se, že 

tzv. jednoduchá řešení neplatí a že případné zavedení 

vyšší spoluúčasti za dopravu nemocných bude mít i 

politické konotace.
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  K formální stránce diplomové práce nemám námitky. Autor 

vzorně odkazuje. Chybička se ovšem vždy vloudí a tak 

upozorňuji, že klíčové slovo historie je příliš obecné a 

bylo by třeba je zúžit, třeba historie dopravy nemocných 

či historie záchranné služby.

   K obsahové stránce, kterou především posoudí oponent, 

uvádím, že pokládám za důležité, věnovat se i historii 

daných specifických oborů, neboť jen znalost vývoje 

osvětlí i současné souvislosti. Z tohoto důvodu si práce 

J.Černého vysoce cením a obdivuji obrazovou historizující 

dokumentaci.

  Otázky k obhajobě:

l. Zajímal by mě názor autora na případnou spoluúčast těch 

nemocných, kteří jsou přepravováni vrtulníky rychlé 

záchranné služby.

2. Pokud by byl letecký převoz vyňat z případné 

spoluúčasti, kde jinde by bylo možné ještě uplatnit

výjimku?

Z á v ě r :

   Diplomová práce Jiřího Černého splňuje všechny 

požadované podmínky plně ji d o p o r u č u j i  

k obhajobě.

Hodnocení: výborně
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