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Hodnocení: 

 

1.Volba tématu 

 Autorka zvolila vhodné téma vzhledem k neustálému rozvoji a možnostem v oblasti urgentní 

medicíny a v přednemocniční neodkladné péči. Na základě výše uvedeného se zvyšují nároky i na 

samostatnost a zodpovědnost nelékařských posádek – RZP. V systému poskytování přednemocniční 

neodkladné péče posádky RZP nabývají stále více na významu. Neboť tyto posádky převážně pracují 

samostatně je důležité stanovení jejich kompetencí nejen při KPR v PNP, ale všeobecně při výjezdu. 

Ze strany zdravotnických záchranářů je důležité znát své kompetence a ve vlastním zájmu je 

dodržovat.   

Znalostí organizace, fungování a prostředí zdravotnické záchranné služby hlavního města 

Prahy prokazuje autorka dobré podmínky pro zvládnutí dané problematiky. 

 

2. Teoretická část 

 Teoretická část je přehledně zpracovaná.  Dobře jsou zpracovány teoretické poznatky 

z hlediska obecných zásad a kriterií KPR. Dále autorka předkládá nejdůležitější změny v KPR dle 

Guidelines 2010. Schémata resuscitace dle doporučení mohla mít normovanou strukturu vývojových 

diagramů pro lepší přehlednost. 

Podrobně je rozpracovaná část věnující se kompetencím NLZP a kvalifikaci nelékařských pracovníků 

vycházející ze zákona a vyhlášek. Na škodu věci je, že autorce nebylo umožněno ve své práci uvést 

konkrétní metodický pokyn při KPR, který je závazný pro nelékařské pracovníky ZZS HMP. 

Stejně tak je podrobně zpracovaná část věnující se pomůckám používaných při KPR k zajištění 

dýchacích cest, srdeční činnosti, venózního vstupu atd.  

V této části práce postrádám stručný popis fungování ZZS HMP směrem k NLZP – přijímání 

pracovníků, adaptační proces, jakou formou se nastupující záchranáři seznamují s kompetencemi, jak 

se prověřují znalosti a praktické dovednosti, které jim dané kompetence umožňují. Zda jsou 

stanovena pravidla – např. absolventi jsou přijímáni do lékařských posádek, zda posádky RZP jsou 

obsazovány zkušenými záchranáři atd.  

Problematika je jasně definovaná a opírá se o dobrý teoretický základ. Prezentované názory 

autorky jsou relevantní tématu, vycházejí z jejich zkušeností a jsou v souladu s aktuálním stavem 

poznání. 

 

3. Empirická část 

 Práce si klade za cíl komplexně zhodnotit znalosti pravomocí a používání pomůcek NLZP při 

KPR v přednemocniční neodkladné péči.  

Výzkumný problém je definován přehledně. Jsou stanoveny předpoklady pro dotazníkový průzkum.  

Vzorek dotázaných tvořilo 50 respondentů – mužů ve věkové kategorii 18 až 55 let. Charakteristika 

vzorku je popsána v textu. Chybí stručná tabulka s přehledem vzorku a některá data např. délka 

praxe. Autorka neuvádí celkový počet rozdaných dotazníků.  

Metoda uzavřených otázek byla zvolena vhodně, dotazník je přehledný. 

Výsledky šetření jsou prezentovány v přehledných tabulkách, méně již jsou přehledné grafy. Dále je 

uveden stručný komentář k dané otázce. 

Grafy vyjma 10 až 16 a 21 až 24 obsahují mnoho informací na úkor přehlednosti. Zde je prostor pro 

volbu jiných typů grafů, které autorka nevyužila. 



Diskuse obsahuje dva druhy informačních celků. První, konfrontaci výsledků s prezentací na 

Dostálových dnech urgentní medicíny, splňuje diskusi, tj. kritické zhodnocení ve světle nejnovějších 

poznatků spolu se zařazením do širokého kontextu vědy.  

Druhá část obsahuje diskuzi nad výsledky šetření. Diskutování výsledků je věcné, sleduje cíle a 

hypotézy. 

 

4. Závěr práce 

Závěry jsou formulovány jasně, krátce shrnují výsledky šetření, plní stanovené cíle.  

 

5. Literatura a práce s literaturou 

Autorka 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 ilustrační obrázky vřazeny vhodně do textu. Dále dvě přílohy – nesouhlas 

k citaci metodického pokynu a dotazník.  Kvalita příloh bez výhrad. 

 

7. Celkové stanovisko 

Autorka prokázala, že je schopna stanovit problém na základě teoretických předpokladů. 

Tento problém prostřednictvím metodologie zjistit a interpretovat výsledky. Práce splňuje přes 

uvedené nedostatky charakter bakalářské práce.  

   

 

Možné body pro diskusi: 

 

1) Jak byste definovala přínos vaší práce pro praxi? 

 

2) Ve kterých oblastech z Vašeho pohledu by bylo vhodné navýšit kompetence NLPZ 

v posádkách RZP? 

 

3) Co přesně máte na mysli, když uvádíte pojmy staré a nové pomůcky? 

 

 

 

8. Klasifikace bakalářské práce 
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