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Vedoucí diplomové práce

Bc. Jan TUREK
Analýza zásahů Zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy za
období 2007 – 2009.
Cílem práce je popsat a vyhodnotit pomocí grafů analýzu výjezdů
Zdravotnické záchranné služby hlavního města Praha za období od roku
2007 do roku 2009. Dále utřídit její historický vývoj, popsat její současný
stav včetně moderního vybavení a vyhodnotit úspěšnost resuscitací ve
stejném období.
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Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte:
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Připomínky a otázky k obhajobě: v hlavní části chybí odkazy na zdroje získaných dat
v období 2007 - 2009.
1. V čem spatřujete nárůst výjezdů ve sledovaném období?
2. Vysvětlete co to jsou primární a sekundární výjezdy.
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