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     Autorka pro svou práci zvolila téma historie a současnosti ZZS PaK, doplněné o 
reflexi jejich zaměstnanců na některé aspekty jejich práce a její sociální dopady. 
Z hlediska uvedené organizace jde jistě o zajímavý souhrn, mapující její historii i 
přítomnost.

     Teoretická část je přiměřeně uspořádána. V jejím úvodu je rozebrána role ZZS a 
její organizační struktura. Jde  povětšinou o citace legislativních norem a odborných 
pramenů. Přesto se autorka nevyvarovala některých faktických pochybení.  Např. v 
kapitole 2 uvádí ve složení posádky LZS kromě pilota také navigátora, přestože tato 
funkce v rámci LZS v ČR neexistuje ( pouze v případě vrtulníku provozovaného PČR 
LS je v posádce zařazen také palubní inženýr a ve vrtulnících AČR mimo nich i druhý 
pilot ). V kapitole 2.1. je zmínka o primárních a sekundárních zásazích, aniž by byl 
vysvětlen rozdíl mezi nimi. Kapitola 5.1 obsahuje počet výjezdů ZZS Pardubice 
v letech 1978 – 2002, který je nepřehledně sestaven ve sloupci. Zcela jistě by byla 
výhodnější forma grafického znázornění. Některé citace legislativních norem jsou v 
textu uváděny včetně odkazů na související zákony, o nichž v práci není zmínka 
( např. v kapitole 8., str. 33.). Celá teoretická část je pak provázena jazykovou 
neobratností. 

     Empirická část má jasně stanoveny cíle. K vlastnímu průzkumu byla použita 
metoda originálního dotazníku, sestaveného v souladu se stanovenými hypotézami. 
Je přiměřeně strukturován vzorek respondentů, nedostatkem je jejich nízký počet. 
Výzkum je prezentován srozumitelně v grafické podobě a dává ucelený přehled o 
výsledcích šetření. I zde se ale autorka nevyvarovala pochybení. ( např.chybný závěr 
ve vyhodnocení otázky č.1 na str.46, nevyhodnocení odpovědí mužů u otázky 
14.atd.)

     V diskuzi autorka vyhodnocuje získaná fakta a srovnává základní hypotetické 
předpoklady s výsledky šetření. Jde v naprosté většině o sumaci informací a údajů 
bez konkrétního výstupu či doporučení pro praxi. 

      V seznamu literatury a pramenů je uvedeno 23 zdrojů, na něž jsou v textu 
odkazy. Tento počet považuji za dostatečný. V příloze práce je uveden originální 
dotazník a žádosti interního charakteru určené zástupcům ZZS PaK. Smysl jejich 
uvedení v přílohách je diskutabilní 

     Autorka při tvorbě práce prokázala dobrou znalost organizace přednemocniční 
péče v Pardubickém kraji. Rovněž orientace v legislativních normách, souvisejících 



s provozem ZZS v ČR je na dobré úrovni. Nedostatkem práce je její příliš obecné 
zaměření a sumace víceméně známých skutečností s nepříliš výraznou invencí.

V rámci diskuze při obhajobě práce bych se autorky zeptal:

1) Myslíte si, že v souvislosti s voláním zdravotnických záchranářů po rozšíření 
kompetencí jsou všichni připraveni nést zvýšenou zodpovědnost za svá 
rozhodnutí?

2) Je systém PNP v ČR organizačně a legislativně připraven na stále vyšší podíl 
nelékařských posádek v PNP?

Závěr:  Bakalářskou práci hodnotím velmi dobře

V Hradci Králové 19.5.2011 Bc. Ivo Novák


