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POSUDEK OPONENTA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
studenta:   Šárka Hasenkopfová 
s názvem: Výjezdy ZZS Libereckého kraje označené jako NACA 0-II

Hodnocení bakalářské práce dosahuje následující úrovně:

1. Splnění cíle a vhodnost struktury obsahu bakalářské práce z hlediska zadaného tématu (splnění
zadání). (0 – 30) 

28 

2. Teoretická úroveň a využití dostupné literatury v bakalářské práci. (0 – 20) 18 

3. Formální náležitosti a úprava obsahu bakalářské práce (úroveň psaní, označení struktury textu,
grafy, tabulky, citace v textu, seznam použité literatury apod.). (0 – 10) 

8 

4. Rozsah realizačních prací, aplikovaných vědomostí a znalostí, úroveň metodologického
zpracování a závěrů práce. (0 – 40) 

36 

5. Celkový počet bodů 90 

Návrh otázek k obhajobě

1. Myslíte si, že by úprava kompetencí operátorů ZOS mohla přispět k odfiltrování části
"neindikovaných" výjezdů?

2. Opravdu si myslíte, že by ohledání mrtvého mohl provádět např. zdravotnický záchranář, když
pouze lékař může konstatovat smrt?

3. Ve své práci píšete, že by bylo výhodné, kdyby kompetence a nároky na vzdělání záchranářů
zajišťující sekundární transporty byly nižší. Nicméně sekundární transporty zajišťované ZZS jsou
většinou z nižšího pracoviště na vyšší. Jedná se i o pacienty, u kterých hrozí selhání životních funkcí.
Nebylo by naopak s výhodou, aby kompetence záchranářů byly vyšší a pro transporty pacientů s UPV
na pracoviště typu OCHRIP nebyla třeba posádka RLP (lékařů je nedostatek), ale stačila by RZP?

Celkové hodnocení úrovně vypracování bakalářské práce:

Hodnocení**: A (výborně) B (velmi dobře) C (dobře) D (uspokojivě) E (dostatečně) F (nedostatečně)
Počet bodů: 100 - 90 89 - 80 79 - 70 69 - 60 59 - 50 < 50

 X ❏ ❏ ❏ ❏ ❏
** v případě hodnocení F (nedostatečně) uveďte komentář  

Bakalářskou práci hodnotím výše uvedeným klasifikačním stupněm a doporučuji/nedoporučuji k obhajobě.



Komentář

Studentka si zvolila pro svou práci aktuální a ožehavé téma, které trápí nejen Zdravotnickou záchrannou
službu Libereckého kraje, ale i ostatní záchranné služby České republiky. Je proto velká škoda, že byl
výzkum zacílen pouze na jeden kraj. Nicméně chápu, že získání potřebných dat i jen z jedné záchranné
služby bylo časově velmi náročné a že porovnávat vícero záchranných služeb by svým rozsahem přesáhlo
možnosti bakalářské práce. Kladně hodnotím i testování laické veřejnosti, snahu vyjít vstříc ZZS LK a
zpracovat počty indikovaných a neindikovaných ohledání těl zemřelých.

Co vytýkám:
V teoretické části práce bych se vyvarovala označení zdravotnických záchranářů jako středních
zdravotnických pracovníků. Toto označení se již nevyužívá, neodpovídá jejich vzdělání.
K financování ZZS bych ráda doplnila, že zvlášť se dají pojišťovně účtovat pouze některé léky (ZULP) a
některý materiál (ZUM).
V příloze bakalářské práce je neúplná citace kompetencí zdravotnického záchranáře dle vyhlášky 55/2011
Sb. (citován je pouze zdravotnický záchranář se specializací v oboru urgentní medicína, kterých ještě není v
České republice mnoho, vypadl zdravotnický záchranář jako odborná způsobilost).

Celkově práci hodnotím jako velmi zdařilou a doporučuji ji k obhajobě. Studentce bych doporučila, aby
zjištění, ke kterým ve své práci došla, publikovala jako článek v odborném časopisu a také odprezentovala
směrem k nezdravotníkům.       

Jméno a příjmení: Mgr. Jana Kučerová
Organizace: Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje, p.o.
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