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OPONENTSKÝ POSUDEK
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: Borovičková Jméno: Kristína Osobní číslo: 469756
Fakulta: Fakulta biomedicínského inženýrství
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Zdravotnický záchranář
Název práce: Vozidlo zdravotnické záchranné služby jako součást silničního provozu

II. HODNOCENÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Kritéria hodnocení práce Počet bodů

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

24

2. Teoretická úroveň a využití dostupné literatury v bakalářské práci. (0 – 20)* 13

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

9

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

35

5. Celkový počet bodů 81

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.

III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ

1. Kolikrát jste se ocitla jako členka posádky ZZS v situaci, která byla vypjatá jak popisujete v kazuistikách - náhlé
zastavení vozidla před Vámi, nenadálé vstoupení chodce atd.

2. Myslíte si, že je skutečně nepovinné připoutání se posádky vozidla ZZS?

3. V jakém pořadí by měla vozidla ZZS jezdit na výjezdy - vozidlo RV před nebo za velkým vozidlem ZZS?
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IV. 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 podrobný komentář

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

V. KOMENTÁŘ

Velice kladně hodnotím úvod práce - zajímavý popis historie jak u nás tak ve světě, dále popis vývoje organizace
přednemocniční péče u nás (nejdříve pod nemocnicemi, poté okresní a v posledních letech krajské záchranky). Je
zde dobře zdůrazněno, že vozidla ZZS mají právo přednosti v jízdě, nejde o absolutní právo. Zde studentka popisuje,
jak by měl řidič ZZS reagovat - chodec, křižovatky atd. Zde bych chtěla podotknout, že v případě vlaku platí jediné -
pokud svítí červená výstražná světla, NEVJÍŽDĚT!!!! Zcela stejná pravidla pro vozidlo ZZS jako pro jiné vozidlo!!!!
O použití ZVZ rozhoduje dispečink - na výjezd je povinnost použití ZVZ dána příkazem pro výjezd sanity ZZS, který
vydává dispečink, cestou z místa zásahu o použití nerozhoduje posádka. S pacientem vždy použít, bez pacienta je
vozidlo ZZS zcela normální člen provozu, a pokud by např. situace vyžadovala ( dlouhé kolony atd.) rychlý návrat na
základnu, musí se posádka vždy domluvit s dispečinkem. Svévolně ZVZ použít nemůže. Nemá na to právo, neboť
nevykonává svoji základní práci - cesta k nebo s pacientem v akutním ohrožení života.
Každá záchranka v ČR má vnitřní standardy, které upravují povinnosti použití ZVZ (denní, noční doba, průjezdy
obydlenými částmi atd.)
Nesouhlasím také s tím, že posádka ZZS nemá povinnost se poutat. Bezpečnostní pásy jsou povinností i pro ZZS a je
mnoho řidičů, kteří se nerozjedou do doby, dokud není posádka včetně pacienta připoutaná. Pokud je třeba v sanitě
pracovat za převozu, řidič zastaví a posádka se odpoutá a vykoná vše potřebné. Studentka by si měla uvědomit, že
riziko nehody je v sanitě ZZS vysoké, i rychlost je vyšší, proto je připoutání povinností.
Ke konci jen malá poznámka - není vždy pravdou, že sanity převozové služby jsou bílé, řada je jich žlutých a ne
všechna vozidla ZZS jsou s Battenburskou šachovnicí - musí se užívat i starší vozidla bez šachovnic - záchranky v ČR
bohužel nemají v provozu jen zcela nová vozidla, pořízení je nákladné.
Celkově si myslím, že studentka vypracovala práci pečlivě.

Jméno a příjmení: MUDr. Vlasta Wolfová
Organizace: Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, p.o.
Kontaktní adresa: Závodní 390/98C, 360 06 Karlovy Vary
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