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Hodnocení

Volba tématu

Téma bakalářské práce, s cílem přispět do diskuse o současné organizaci a fungování
Zdravotnické záchranné služby (ZZS), je v dnešní době velmi aktuální. Vyhláška o
zdravotnické záchranné službě z roku 1992,je jedinou právní normou upravující činnost ZZS
v ČR. Jak sám autor uvádí ZZS prochází zásadními vývojovými změnami jak po stránce
organizační, tak i technické a tato vyhláška je zastaralá. Řadu let se hovoří o nutnosti vytvořit
zákon o zdravotnické záchranné službě, který by vycházel z aktuální situace v organizačním,
finančním a legislativním zabezpečení ZZS v ČR. Opakovaně jsme byli žádáni o předložení
systémových a koncepčních návrhů, kterým směrem by se měla ZZS v budoucnu ubírat a jak
bude organizačně, legislativně a finančně zabezpečena. Zatím máme stále jen Vyhlášku
434/1992 Sb.

Teoretická část

Definice základních pojmů, historie a vývoj přednemocniční neodkladné péče, organizace
záchranných služeb, aktuální modely a trendy jsou přehledně a podrobně zpracovány.
Vychází z dostatečných informačních zdrojů.
Lze souhlasit s autorem v bodu 5.2 o nekoncepčnosti rozvoje poskytování přednemocniční
neodkladné péče v rámci celé republiky po roce 1990 a bohužel i s názorem, že některé
nekoncepční kroky přetrvávají do dnešních dnů.
Dobře je zpracovaná část věnující se hodnocení významu hlavních historických změn (7.2).
Autor se zamýšlí nad problematikou transformace ZZS v době kdy zřizovateli se staly krajské
úřady, které dnes garantují přednemocniční neodkladnou péče v kraji. Dotýká se problémů,
které vycházejí právě z absence nového právního předpisu, který by určoval systémové
koncepční rozhodnutí, kterými by se řídily zřizovatelé ZZS, tedy kraje.



Empirická část

Práce si klade dva základní cíle v teoretické rovině podat přehled historického vývoje
záchranných služeb, přednemocniční péče, technického zabezpečení atd. Empirické rovině
pak zjistit rozsah a kvalitu poskytované zdravotní péče na základě statistických údajů.
Zaměřuje se i na dostupnost a kvalitu dat, podle kterých se hodnotí kvalita poskytované
zdravotní péče. Předpoklad, že k realistickému obrazu současné situace a vývoje
v poskytování PNP lze dojít nejen výběrem vhodných kriterií, ale také kvalitním zpracováním
statistického šetření, je správný.
K získávání informací byl zvolen dotazník A(MZ) 1-01, který má srovnávat a hodnotit
výkony a kvalitu poskytované PNP jednotlivými ZZS. K porovnání dat zvolil autor tři
záchranné služby, které jsou v kraji Libereckém, Vysočina a Moravskoslezském a liší se
rozlohou a tvarem území, členitostí terénu, celkovým počtem obyvatel a hustotou zalidnění,
velikostí obcí a jejich rozmístěním v území a také hustotou a kvalitou silniční sítě. Autor
porovnává tyto území celky a Českou republiku v časovém období roku 2000 - 2004.
Na základě toho, že roční výkaz o činnosti zdravotnických zařízení pro obor zdravotnická
záchranná služba je jediným zdrojem informaci o ZZS a též hlavním zdrojem informací pro
bakalářskou práci, autor podrobně popisuje a diskutuje nad jednotlivými oddíly. Poukazuje na
nedostatky v jednotlivých oddílech. Závěrem konstatuje, že dostupná data jsou neúplná a
omezují prostor pro hlubší analýzu fungování ZZS na všech úrovních.

Závěry práce

Práce podrobně analyzovala dotazník A(MZ) 1-01. Autor konstatuje, že na základě dat, které
lze získat z tohoto dotazníků je prakticky nemožné srovnávat a hodnotit výkony a kvalitu
poskytované přednemocniční péče jednotlivými ZZS. Upozorňuje i na skutečnost, že není
stanovená přesná metodika jak některé kolonky vyplňovat, což vede opět ke snížení
vypovídající hodnoty dotazníku.
Daná stanoviska jsou formulovaná jasně a přehledně. Dá se říct, že autor jimi postihuje
podstatnou část problematiky vykazování statistických údajů v oblasti poskytování PNP.
Za cenná považuji doporučení autora k inovaci současných výkazů.

Literatura a práce s literaturou

Autor uvádí dostatečné množství literárních pramenů českých i zahraničních autorů. Způsoby
citací jsou voleny vhodně, autor dokáže s literaturou dobře pracovat ve všech oddílech své
práce.

Kvalita příloh

Práce obsahuje přehledné tabulky a dostatečně názorné grafy, které jsou vřazeny do textu
práce. Jejich umístění ve struktuře textu je vhodné.



/

Celkové stanovisko

bakalářská práce splňuje všechny potřebné požadavky
cíle, metody, obsah, diskuse i závěry jsou jasné a srozumitelně formulovány
práce je precizní i po stránce technické a jazykové
autor se dobře orientuje v literatuře ke sledované problematice a správně cituje
odbornou literaturu
cenné jsou konkrétní doporučení pro praxi

Námět k diskusi

Uvádíte, že počet úvazků pracovníků na ZZS má stoupající trend a hlavně, že se na tom to
nárůstu podílí zaměstnanci-nelékaři. V této souvislosti bych se vás zeptala jaký máte názor na
posádky rychlé zdravotnické pomoci, tedy dvoučlenných posádek bez lékaře, jak je
legislativně ošetřena jejich činnost při výjezdu. Zda je perspektivní tento typ posádek
rozšiřovat na úkor tříčlenný posádek rychlé lékařské pomoci.
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