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Posudek vedoucí diplomové práce  

Název: Současná pozice hospiců v České republice 

Autor:   Bc. Lukáš Vavřina   

 

Předložená diplomová práce v rozsahu 90 stran je členěna do 8 kapitol.  Diplomová práce má 

logickou strukturu, k tématu diplomant přistupuje se znalostí věci (důvody výběru). Při psaní 

diplomové praxe využívá poznatky z praxe v Hospici Sv. Štěpána v Litoměřicích v roce 2005 a z 

dalších návštěv v následujících letech. Autor si klade otázku, zjistit jakou pozici si budují hospice a 

hospicová hnutí v občanském sektoru České republiky. Zároveň má zájem zmapovat mediální 

výstupy týkajících se hospiců a zjistit vztah mezi hospici a společností  v roce 2007. „Média chápu 

jako velmi mocný nástroj pro komunikaci a následnou změnu společenského mínění a jednání. 

Důvodem je důležitost médií ve formování veřejného názoru a postoje veřejnosti k této 

problematice jako takové.“ (s. 10). Ke splnění cíle autor formuluje 5 hypotéz.  

Metodami, kterými autor ověřoval hypotézy, byly: metoda kompilace a komparace, zejména vlastní 

komparace zjištěných a sesbíraných dat, studium písemných pramenů, sekundární analýza dat, 

polostrukturovaný rozhovor, přímé pozorování.  

V závěru diplomové práce Lukáš Vavřina hodnotí ověření hypotéz. Konstatuje, že „hospice jsou, co 

se počtu zařízení daného typu nejrychleji se rozvíjející možností pro terminálně nemocné pacienty. 

Od roku 1995, kdy vznikl první hospic v ČR, vzniklo již 14 hospiců, jež poskytují lůžkovou péči.“ (s. 

89). Hospice, respektive občanský sektor, podle autora doplňují stát v poskytování péče 

hospicového typu terminálně nemocným pacientům. Jsou jakousi alternativou, příjemnější a čím 

dál častěji vyžadovanou veřejností. Pokud  budeme hovořit o péči ve stádiu post finem, jsou 

hospice a hospicová sdruženími jedinými subjekty, kteří pečují o pacienta a jeho blízké nejen ve 

stádiu pre finem či in finem, ale také ve stádiu post finem. Jejich péče nekončí úmrtím pacienta, ale 

pokračuje i péči o pozůstalé. Autor navrhuje i nadále prohlubovat spolupráce s politickým spektrem 

na vládní, ale také i na lokální úrovni.  

 

Na Lukáš Vavřina pravidelně konzultoval psaní diplomové práce a mé připomínky respektoval a text 

dle upravoval. Domnívám se, diplomová práce je přínosem k tématice občanského sektoru. 

V závěrečném hodnocení splnění cílů a potvrzení nebo prokázání hypotéz autor zdůrazňuje 

praktickou využitelnost výsledků jeho práce spolu s vědomím složitosti problému. Na základě 

výsledků a závěrů diplomové práce autor doporučuje pokračovat v rozvoji hospicové péče a 

propagaci myšlenky ve společnosti a prohlubovat spolupráci s médii, jež dovedou ovlivňovat 

veřejné mínění a mohou tak, při kvalitní spolupráci, pro zařízení samotné i pro myšlenku hospicové 

péče jako celku být přínosem. Lukáš Vavřina navrhuje prohlubovat spolupráci s politickým 

spektrem na vládní, ale také i na lokální úrovni.  

K obhajobě kladu otázky, proč jsou podle autora hospice nestátní zdravotnická a sociální zařízení a 

ne například příspěvkové organizace?  

Dále tabuizace tématu smrti – jsou odlišnosti ve veřejném sektoru a v sektoru občanském?  

Co vede vedoucího lékaře hospice k tomu, že se rozhodne působit v hospici?   

Jaký význam mají stáže pro studenty?  

Jak se dostávají informace do médií? 
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Diplomovou práci Bc. Lukáše Vavřiny  „Současná pozice hospiců v České republice“ doporučuji 

k obhajobě a navrhuji hodnocení známkou výborně. 
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