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Hodnocení

Volba tématu

Téma bakalářské práce bylo zvoleno velmi aktuálně. ZZS v ČR prochází zásadní
transformací za vzniku krajského modelu řízení. Proto považuji pohled zpět od vzniku ZZS
v ČR v 70. - 80. letech přes vyčlenění ZZS z nemocnic na začátku 90. let až po současnou
transformaci do krajských ZZS od roku 2004 dosud za vhodně zvolené téma. Při takto
závažných organizačních změnách je třeba se opřít o validni a srovnatelné údaje, tedy
především o oficiální statistická dat UZIS.

Teoretická část

Problematika ZZS je definována zřetelně, autor čerpal podklady z dostupné literatury -
časopisů, knih a internetu v problematice ZZS se dobře orientuje. Věnuje se historii ZZS
v ČR a transformaci ZZS, popisuje nekoncepční kroky, které vyplývají mj. s absence
zákonných legislativních norem (zákon o ZZS).

Empirická část

Autor si klade za cíl přispět do diskuse o současné organizaci ZZS, o její efektivnosti a
případných rezervách jejího fungování. Zaměřuje se na regionální rozdíly u tří vybraných
ZZS. Zvolil základní analýzu dostupných statistických dat (UZIS), kterou doplňuje vlastním
sběrem dat. Zabývá se historii ZZS v Českých zemích, vývojem technického zajištění ZZS,
kriticky hodnotí využitelnost statistických dat UZIS.

Závěry práce

Autor konstatuje, že na základě dat UZIS nelze srovnávat jednotlivé ZZS, jejich výkony,
úroveň a kvalitu. S odkazem na renomované organizátory ZZS (MUDr.Franěk aj.), uvádí
konkrétní doporučení jak sběr statistických dat upravit (VYUŽitískórovacích systémů NACA,
MEES, sledování počtu hodin posádek /10Otis. obyvatel, případů s nejvyšší prioritou apod.).
Práce má přínos pro pracovníky ZZS, odbornou veřejnost i laickou veřejnost. Vysvětluje
současné organizační změny ZZS v ČR v kontextu velmi dobře zpracovaného historického
vývoje.



Literatura a práce s literaturou

Autor pracoval se všemi dostupnými zdroji k pojednávajícími o problematice ZZS v ČR.
Chybí podrobnější porovnání s trendy v zahraničí (tj. i literární podklady ze zahraničí), nebylo
to však předmětem bakalářské práce.

Kvalita příloh

Kvalita příloh je na velmi dobré úrovni, přílohy doplňují formou tabulek a fotografií vhodně
vlastní text bakalářské práce a jsou organickou součástí práce.

Celkové stanovisko

Práci požaduji za velmi dobře vypracovanou a za přínosnou. Bakalářská práce splňuje
všechny potřebné požadavky.

Námět k diskusi

1. Názor autora na výhody a event. nevýhody krajského řízení ZZS, zejména z pohledu
operačního řízení jedním operačním střediskem ZZS v kraji a na změny
v poskytování PNP v krajském uspořádání ZZS.

2. Názor na tísňovou linka 112 versus národní tísňové linky 150, 155, 158.
3. Kdo má mít gesci nad ZZS v ČR (stát či kraje) a z toho pohledu názor na způsob

financování ZZS v ČR (stát, kraje, zdravotní pojišťovny).
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