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RESUMÉ 

Diplomová práce „Paliativní péče v České republice“ je zaměřena na reflexi 

aktuálního stavu problému definovaného jako nedostatečná kapacita specializované 

paliativní péče. V České republice je pouhému zlomku umírajícím (2,7%) poskytnuta 

specializovaná paliativní péče. Jen 7,5% onkologicky nemocných je poskytována 

specializovaná paliativní péče. (Sláma, 2008) 

Specializovaná paliativní péče má různé podoby. Jedná se o hospicovou 

paliativní péči, speciální paliativní lůžka v nemocničních zařízeních či konziliární týmy 

v nemocnicích. Hospicová paliativní péče je poskytována formou lůžkového hospice, 

domácí paliativní péče a denních stacionářů. 

V praktické části práce jsem se zaměřila na analýzu stavu péče prostřednictvím 

statistických dat získaných především z Českého statistického úřadu a Ústavu 

zdravotnických informací a statistiky. Pro srovnání stavu s ostatními státy jsem využila 

výzkumů Palliative care in the European Union, 2008 a Economist Inteligence Unit, 

2010. Pro výzkum financování provozů hospicových zařízení jsem využila výročních 

zpráv vybraných zařízení. 

Velmi důležitou součástí práce je vymezení souvisejících veřejně politických 

dokumentů. Použila jsem především legislativní dokumenty (legislativní vymezení) a 

ostatní dokumenty, které jsem v práci označila jako strategické. Nejrozsáhlejší část 

práce je věnována analýze aktérů veřejné politiky. 

Z uvedené analýzy vyplývá, že stav paliativní péče a kvality péče o lidi na konci 

života, je oproti ostatním zkoumaným státům na neuspokojivé úrovni. Mezi hlavní 

definované problémy je nedostatečné financování paliativní péče z veřejného 

zdravotního pojištění a ostatních veřejných zdrojů a nedostatečné vymezení paliativní 

péče v legislativních dokumentech.  

Z analýzy aktérů vyplynul rovněž problém nedostatečného přístupu důležitých 

aktérů veřejné politiky k řešení dané problematiky. Přístup aktérů i současný stav 

problematiky je výsledkem historického vývoje přístupu společnosti ke smrti a umírání. 

Moderní společnost zaměřená na úspěch se naučila umírání a smrt odkládat do institucí 

mimo svůj domov. Lidé umírají v osamocení v insitucích. Tento vývoj se nazývá 

„tabuizace smrti“. S rozvojem paliativní péče tento směr začíná obracet, ale jen velmi 

pomalu. Tento přístup společnosti však stále převažuje. 


