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Hodnocení vedoucího diplomové práce 

 

Název diplomové práce: Systematizace vzdělávání nelékařských pracovníků na 

zdravotnické záchranné službě 

 

Autorka práce:  Bc. Miloš Kukačka, DiS. 

 

Většina poskytovatelů služeb řeší v oblasti rozvoje lidských zdrojů tentýž 

problém – vzhledem k tomu, že kvalita služby úzce souvisí s mírou rozvoje profesních a 

osobnostních kompetencí přímého poskytovatele, je třeba v této oblasti najít způsoby, 

kterými by, při vynaložení rozumných finančních zdrojů, došlo k maximálnímu rozvoji 

každého zaměstnance. Současným trendem, nejen u poskytovatelů zdravotních služeb, je 

řízení rozvoje zaměstnanců uvnitř jednotlivých organizací. Autor hodnocené diplomové 

práce, Bc. Miloš Kukačka DiS., se věnuje témuž tématu v podmínkách poskytování 

přednemocniční péče. 

 

Diplomovou práci strukturuje obvyklým způsobem, když její těžiště zjevně leží v 

praktické části. Ta je rozdělena na šest kapitol, s pořadovými čísly šest až deset. V sedmé 

kapitole se autor věnuje průzkumu webových stránek poskytovatelů přednemocniční péče 

jak v ČR, tak v zahraniční. Diplomant si je vědom (str. 43) omezení, které tento zdroj 

informací má, a proto k zjištěním přistupuje pouze orientačně, když se snaží posoudit, 

jaký význam rozvoji zaměstnanců jednotliví poskytovatelé přednemocniční péče 

přikládají, a jak o tomto druhu činnosti informují veřejnost.  

 

Mnohem významnější je výzkum popsaný v deváté kapitole diplomové práce (str. 

65 – 88). V této části diplomant nabízí metodiku zjišťování vzdělávacích potřeb u jedné 

ze základních dovedností, kterou musí zvládat každý zaměstnanec záchranné služby, a 

sice resuscitace. Závěry, ke kterým autor práce dochází, především odhalují limity 

definování vzdělávacích potřeb, které by se zakládalo na pouhém sebehodnocení 

zaměstnanců. Ze zjištění výzkumu je, mimo jiné, zřejmé, že ne všichni zaměstnanci si 

vždy musí být svých vzdělávacích potřeb vědomi, a ne všichni zaměstnanci tak mohou 

být motivováni pro iniciování profesního růstu v klíčových organizačních oblastech, 

např. v neodkladné péči. Diplomant při výzkumu použil kvantitativní výzkum, když 

pomocí figuríny a softwaru postupně mapoval průběh prováděné resuscitace. Do 

výzkumu bylo zapojeno 192 nelékařských pracovníků, zaměstnanců Záchranné služby 

Karlovarského kraje. Zjištění dokládají rozdílnou míru kvality zvládnutí resuscitace 

zaměstnanci z jednotlivých výjezdových základen záchranné služby. Z výsledků je také 

možné definovat pravděpodobnost, s jakou zaměstnanci záchranky zvládnou úspěšně 

resuscitovat člověka s náhlou zástavou oběhu v různých teritoriích Karlovarského kraje. 

Díky těmto zjištěním má diplomová práce vysokou společenskou hodnotu a lze je použít, 

jako dostatečně silný důkaz pro podporu systematizace rozvoje lidských zdrojů na 

Záchranné službě Karlovarského kraje. 

 

Ve shrnutí praktické části (str. 97- 99) diplomant hodnotí postup systematizace 

rozvoje zaměstnanců Záchranné služby Karlovarského kraje, když jej srovnává s 

Kotterovým osmi fázovým řízením změny. I když lze, vzhledem k autorově pozici 
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v organizaci náměstka pro ošetřovatelskou péči, pochopit důvody pro zařazení uvedených 

srovnání, vykazuje tato část vyšší míru subjektivity. Z tohoto důvodu nelze sice proti 

uvedeným doporučením nic namítat, na druhou stranu je však pro nestranného čtenáře 

obtížné ověřit jejich relevanci. 

 

Teoretické část vytváří dostatečný základ pro část praktickou, i když lze 

předpokládat, že zejména ke čtvrté kapitole by bylo možné dohledat mnohem více 

relevantních zdrojů. Obdobnou námitku lze vznést i k obsahu páté kapitoly, ve které se 

autor soustředí především na představení Kotterova přístupu k řízení změny, i když se 

v této kapitole nejedná o jediný citovaný zdroj. 

 

 Bc. Miloš Kukačka Dis., přistupoval k psaní diplomové práce pečlivě a 

zodpovědně. Díky tomuto přístupu se mu podařilo vytvořit práci s vysokým aplikačním 

potenciálem. Diplomová práce také dokládá, jakým způsobem je možné využít sociální 

výzkum při zkvalitňování chodu konkrétní organizace a přímo vyzývá k posouzení 

změny po dalším vzdělávání zaměřeném na zvyšování kvality resuscitace.        

 

      

Otázka k obhajobě diplomové práce: 

 

a) V rámci systematizace rozvoje zaměstnanců doporučujete (str.98) provádět 

analýzu vzdělávacích potřeb, aniž byste detailněji definoval její metodologii. 

Můžete popsat, jak by, podle vás, mělo k analýze vzdělávacích potřeb 

v budoucnosti docházet? 

b) Jak hodnotíte vhodnost propojení pozice vedoucího vzdělávacího a výcvikového 

střediska a školitele? Uvažujete do budoucna o změně tohoto organizačního 

modelu? Pokud ano popište svůj záměr.  

 

 

Prohlašuji, že diplomová práce, Systematizace vzdělávání nelékařských pracovníků 

na zdravotnické záchranné službě, splňuje nezbytné požadavky a klasifikuji ji stupněm 

velmi dobře. 

 

V Praze 30. srpna 2013 

 

Hodnocení zpracoval: Mgr. Petr Vrzáček 


