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Jan Konečný obhajuje velmi solidní práci o mobilní specializované paliativní péči. Staví si za
cíl formulovat některé etické otázky, které se této péče dotýkají, a pokusit s nastínit možnosti
jejich řešení. Vychází při tom z odborné literatury a zřejmě i z vlastní pracovní zkušenosti.
Ujasnil si svůj vlastní postoj, z něhož je schopen pohlížet na jednotlivé okruhy otázek a tyto
otázky formulovat. Při vymezení základních pojmů formuluje významnou a důležitou zásadu,
že „Morálnost: je jednání, které je v souladu se svědomím člověka, který jedná. Jedná-li podle
svého svědomí, jedná dobře. A opačně, jedná-li proti svědomí, jedná špatně. Pouze jednající
je schopen říct, zda jeho jednání je v souladu s jeho svědomím.“ (s. 10)
Autor se vyjadřuje k základním etickým otázkám této péče. S drobnými nepřesnostmi píše o
historii péče o nemocné a pak přechází do přítomnosti, k pojednání o specializované paliativní
péči zaměřené na stav člověka v terminálním stadiu života, který může být ošetřován doma.
Autor shromáždil informace, z nichž některé nelze snadným způsobem vyčíst z běžné
literatury, např. o paliativní sedaci nebo o autonomii dementního pacienta. Pracuje s nimi
tvůrčím způsobem a zaujímá zdůvodněné osobní stanovisko. Tvůrčím způsobem také
přistupuje např. k zákonu o zdravotních službách, § 34, odst. 4, k jehož ustanovení zaujímá
kritické stanovisko. Podle jeho přesvědčení omezuje práva garantovaná Listinou základních
práv a svobod a omezuje dodržování Mezinárodního paktu o občanských a politický právech
a je v rozporu s Úmluvou o lidských právech v biomedicíně. (s. 52) To je třeba při obhajobě
blíže vysvětlit.
Některé formulace jsou, zdá se, nepřesné. Např. není jasné, zda má být snahou křesťanů stavět
se proti bolesti a utrpení. (s. 37, 59)
Diplomová práce Jana Konečného je velmi významná i z toho důvodu, že se v naší republice
teprve velmi nedávno, v roce 2017, podařilo dosáhnout toho, že zdravotní pojišťovny různým
způsobem tuto péči financují či spolufinancují. Velmi ji doporučuji k obhajobě.
Práce je doplněna 16 stranami přílohy, která je přepisem rozhovoru s MUDr. Závadovou.
Příloha obsahuje mnoho významných informací.
3. Otázky a náměty práce k diskuzi při obhajobě
Jakým způsobem je mobilní specializovaná paliativní péče, tedy domácí hospice, zakotvena
v zákoně?
Vysvětlete, v čem je zákon o zdravotních službách, § 34, odst. 4, v rozporu s jinými
závaznými dokumenty.
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