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Autor, pan Bc. Miloš Kukačka, DiS., předkládá diplomovou práci, která 
v širokém záběru popisuje proces vzniku vzdělávacího a výcvikového centra 
krajské zdravotnické záchranné služby. 
 
Práce zachycuje „tvorbu manažera“, odráží hluboké přesvědčení autora o 
smyslu a účelu změny vzorců profesního chování a jednání v rámci 
kontinuálního vzdělávání zaměstnanců v přednemocniční neodkladné péči 
(dále PNP).  
 
Komentář k teoretické části práce 
První, teoretická část práce pana Kukačky představuje citlivě vybraný, 
vyvážený a prakticky využitelný souhrn informací renomovaných autorů. 
Zaujala mne výběrem skutečně podstatných informací, které využije 
praktikující manažer v rámci svých činností.  
Autor spojitě postupuje od základny pyramidy - vymezení obsahu pojmů 
vzdělávání, učení a rozvoj k jednotlivým fázím vzdělávacího cyklu a 
proměnným, které do něj fakticky mohou vstupovat k obecné problematice 
kontinuálního vzdělávání zdravotnických pracovníků působících v PNP a 
tradičních nástrojů managementu změny (Lewin, Kotter) se vztahem k 
firemnímu vzdělávání. Takový postup  odráží maximální pochopení 
komplexnosti problému a schopnost práce s relevantní  a  soudobou odbornou 
literaturou. 
 
Komentáře k empirické části práce 
Empirická část práce zaujme  propojením tří celků:  
 

1. Komparaci webů tuzemských zdravotnických záchranných služeb  v 
oblasti vzdělávání zaměstnanců 

2. Komparaci osvojené teorie firemního vzdělávání a managementu 
změny a faktického  se stavem přítomným v mateřské organizaci 
autora (srovnání realizace fází vzdělávacího cyklu s postupem ZZS 
KVK) 

3. Výstupů výzkumu identifikujícího nejzásadnější vzdělávací potřeby 
zaměstnanců ZZS Karlovarského kraje 

 



Sebereflexe autora, která empirickou část otevírá je zajímavou zpovědí autora 
o prožívání rozlišovacích rovin řadového pracovníka („naše organizace už 
horší být nemůže“) a manažera („nejsme zase tak špatní, ba právě naopak“). 
 
Zjištění autora, že valná část webových stránek tuzemských zdravotnických 
záchranných služeb (dále ZZS) prezentuje vzdělávání zaměstnanců ve velmi 
obecném, neostrém formátu nepovažuji za neobvyklé. Jak správně autor 
zdůraznil na str. 47, sledujeme v této oblasti světový trend s odstupem 
několika desítek let. Nesmíme se tedy divit tomu, že plán osobního rozvoje je 
institutem, který teprve v tuzemsku vzniká.  
 
Jako zlomový okamžik v oblasti firemního vzdělávání autor označuje vznik 
vzdělávacího a výcvikového střediska (VVS), které po totální obměně top 
managementu a v reakci na změnu legislativního prostředí vzniká v podstatě 
na „zelené louce“. Spektrum činností, které VVS začalo realizovat má 
klasickou strukturu (str. 53). Důležitá je především vize, že VVS neplní jen 
časově omezení, dílčí role ve vzdělávání a výcviku, ale svojí činností ovlivňuje 
velký úsek profesního života zaměstnance (adaptace, periodické testování, 
osobní rozvoj), studentů v rámci kvalifikační přípravy (odborné stáže) a 
vstupuje jako významný hráč na poli kvality poskytované péče (standardy 
ošetřovatelské péče). 
 
Průběh první systémové vzdělávací akce, seznámení zaměstnanců se 
standardem rozšířené neodkladné resuscitace popisuje autor z pozice 
nezúčastněného pozorovatele. Jeho cílem je především monitorovat realizaci 
vytvořeného plánu VVS a hodnocení průběhu školící akce založené na 
srovnání výsledku testu před expozicí (byť s předcházejícím samostudiem) a 
po expozici zaměstnanců. Volba čistě frontální výuky v rámci akce vychází dle 
autora z momentálních časových a materiálních možností organizace. Její 
efektivitu, jak sám autor podotýká, je obtížné hodnotit. Představuje ale první 
milník na dlouhé cestě, spuštění práce střediska, vytváření návyku 
k vzdělávání, přechodu k učící se organizaci. Hodnocení obou lektorů autorem 
vykazuje jisté subjektivní vlivy, ale lze je v zásadě přijmout jako relevantní 
zpětnou vazbu účastníka. 
 
Vlastní kvantitativní zkoumání pojal autor jako praktickou nadstavbu první 
vzdělávací akce VVS – testování úrovně praktické kompetence provádět 
nepřímou srdeční masáž ve vytyčených kvalitách s minimem přerušení 
Z objektivních důvodů (závada resuscitačního modelu) autor odstoupil od 
testování kompetence zaměstnanců v provádění umělého dýchání pomocí 
samorozpínacího dýchacího vaku.  
Východiska výzkumu, cíle výzkumu, hlavní hypotézu i 8 pracovních hypotéz 
formuloval autor jednoduše, jasně a srozumitelně.  
Použití sofistikovaného resuscitačního modelu fy Laerdal a zpětnovazebného 
softwaru HeartSim4000® umožnilo získat validní data. Autor tak zvolil 
v daném segmentu výzkumu tradiční, ověřenou a odborné obci srozumitelnou 
metodu. 
 
 
 



Ke stanovení měřených parametrů autor použil příslušná doporučení odborné 
společnosti (Doporučení pro kardiopulmonální resuscitaci Evropské 
resuscitační rady). Při absenci výsledků podobných výzkumů nastavil autor 
kritéria kvality z části experimentálně, dílem empirickým přístupem.           
Účast téměř celé populace NLZP organizace (192 zaměstnanců – 78%)  
znamená vysokou reprezentativitu vzorku.  
 
Výsledky výzkumu autor prezentuje srozumitelně, tabulky jsou přehledné, 
jednotlivé kategorie sloupcových grafů jsou kontrastní a náležitě označené. 
 
S ohledem na vlastní zkušenost v rámci firemního vzdělávání jsem byl 
poněkud překvapen autorovým předpokladem úrovně úspěšnosti (75%) a to i 
v případě, kdy zaměstnanci podstupující testování nikdy v minulosti neprošli 
soustavným výcvikem. Jejich výkon musel být a byl, to výsledky výzkumu 
jednoznačně potvrdily,  pod vlivem negativních dynamických stereotypů.  
 
Autorovi se nicméně podařilo svým zkoumáním před téměř všemi nelékaři 
objektivizovat jednu z nejpalčivějších vzdělávacích potřeb pracovníků 
působících v PNP – periodický nácvik rozšířené neodkladné resuscitace. 
Souhlasím s tvrzním autora, že pokud je pouze 38% NLZP organizace 
schopno provádět komprese hrudníku v optimální hloubce, 63% 
dosáhnout doporučené frekvence a 65% úplně uvolnit hrudník po jeho 
stlačení, pak je to jasný signál k nastartování takových procesů, které by 
vedly k přenastavení vzorců chování.  
 
 
Další hodnocení diplomové práce 
Seznam literatury čítá na 53  titulů, velkou měrou jsou zastoupeny zahraniční 
zdroje. Autor pracuje celkem s 10 bibliografickými tituly, pěti právními 
normami, jednou diplomovou prací, jednou dizertační prací a 35 internetovými 
zdroji. Citační vzorec je přehledný a jasný. 
 
Občasné překlepy nijak nesnižují celkovou úroveň práce.  
Str. 9, 59, 60… 
 
Autorovi bych doporučil nepoužívat ve svých dalších pracích slangové výrazy.  
 
Str. 9 – „Toto hodnocení probíhalo za využití jedné z výcvikových figurín firmy 
Laerdal, respektive softwaru HeartSIm 4000, který umí monitorovat sledované 
údaje“ 
 
Str. 62 – „Znamením úplného ukončení školení bylo připomenutí, že nyní bude 
následovat praktický nácvik (výzkum), který si povedu já“ 
Jejich použití nicméně připisuji zaujetí tématem, emocím a profesnímu jazyku, 
který je dlouhou dobu utvářen v komunitě zdravotnických záchranářů.  
 
 
 
 
 



Užívání termínů SZP a NZP můžeme s ohledem  na vymezení pojmů 
zákonem č. 96/2004 Sb., v platném znění označit za opsolentní, nicméně stále 
užívané a srozumitelné. 
 
V souvislosti s doporučeními ERC je optimálnější hovořit spíše o 
doporučeních odborné společnosti, než přímo precizněji a úzce vymezených 
standardech. 
 
 
Závěrečné otázky k obhajobě práce 
1) Jaká je erudice NZLP ZZS KVK v oblasti rozšířené neodkladné resuscitace 

v současné době. Zahrňte jak teoretickou, tak praktickou stránku problému. 
Pozitiva a negativa. 

 
 
Závěr  
 
Práci pana Bc. Miloše Kukačky doporučuji k obhajobě a navrhuji ji hodnotit 
stupněm výborně. 
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