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Příloha č. 1 Vymezení indexů 

 

Zdroj dat: Economist Inteligence Unit, 2010 
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Příloha č. 2 Koncept rozhovoru 
 
Úvodní otázky: 
 
Nevadí Vám, že budu rozhovor nahrávat? 
Nevadí Vám, že budu používat citace z našeho rozhovoru? 
 
Rozhovor: 
 
Jako jeden z aktérů ovlivňující politiky paliativní péči  
 

1) Jaká je podle Vás efektivnější forma paliativní péče (hospicová, domácí, 
poskytovaná v nemocnicích, poskytovaná v institucích dlouhodobé péče, jiná) 

- po stránce kvality života 
- po stránce postoje české společnosti ke smrti a umírání 
- po stránce efektivity zdravotnického systému 

2) Jsou podle Vás v oblasti paliativní péče v České republice nedostatky? 
- kvantitativní (dostatek / nedostatek lůžek) 
- kvalitativní 
- systémové / v návaznosti péče 

3) Jedná se o problém, který by se měl řešit 
- na úrovni ústředních orgánů státní správy (uveďte na kterých) 
- na úrovni územní samosprávy (uveďte na kterých) 
- na úrovni občanské společnosti (NNO apod.) 
- jinde 

4) Čím je stav a vývoj paliativní péče v ČR nejvíce ovlivněn? 
5) Jedná se podle Vás o zdravotní či sociální politiku, nebo jejich propojení (jedná 

se o problematiku spadající do rezortu zdravotnictví nebo sociálních věcí nebo 
obou rezortů)? 

6) Pokud jde o propojení mezi rezortem zdravotnictví a sociální péče, jak toto 
propojení v ČR funguje? 

7) Kteří z aktérů zdravotní politiky v České republice mají možnost ovlivňovat 
veřejnou politiku v oblasti paliativní péče? 

8) Který z těchto aktérů tuto politiku nejvíce ovlivňuje a jak? 
9) Jak byste ohodnotil/a možnost ovlivňovat z Vaší pozice zdravotní politiku 

determinující stav a vývoj paliativní péče ovlivňovat? 
10) Jakými nástroji je podle Vás možné politiku v oblasti paliativní péče z Vaší 

pozice ovlivňovat? 
11) Jaký je postoj Vašich představitelů problematice paliativní péče? 
12) Jaká je role Evropské unie v oblasti zdravotní politiky ve vztahu k paliativní 

péči? 
13) Jak důležitou roli hraje paliativní péče v rámci zdravotní politiky EU? 
14) Jak byste ohodnotil/a postoj ústředních orgánů státní správy k této problematice? 

- v současné době 
- v minulosti 

15) Jak tento vztah ovlivňují změny vlády ČR (volební období)? 
16) Jak byste ohodnotil/a postoj orgánů územní samosprávy k této problematice? 

- v současné době 
- v minulosti 

17) Jak tento vztah ovlivňují změny představitelů těchto orgánů (volební období)? 
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18) Jaké jsou nejdůležitější nástroje veřejné politiky ovlivňující poskytování 
paliativní péče v ČR? (zákony, strategie, standardy kvality, dotace, jiné) 

19) Jaký je podle Vás nejdůležitější? 
20) Jaké vidíte největší nedostatky v oblasti této politiky z pozice: 

- ústředního orgánu státní správy 
- samosprávy 
- poskytovatele paliativní péče 
- pacienta 
- rodiny 

Pro poskytovatele paliativní péče: 
21)  Jakou podporu byste, jako poskytovatelé paliativní péče nejvíce uvítal: 

- ze strany ústředního orgánu státní správy 
- ze strany samosprávy 
- popřípadě jiných aktérů 

Je ještě něco, co jsme k této problematice nezmínili a co by Vám z Vašeho pohledu 
připadalo důležité? 
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Příloha č. 3 Matice analýzy aktérů 
Aktér Zájem  Moc Postoj 

  Odhad 
Spolehlivost 
odhadu Odhad 

Spolehlivost 
odhadu Oblast 

Parlament Nízký 90% Střední 90% 
Úprava legislativního 
rámce 

Ministerstvo 
zdravotnictví Střední 70% Vysoká 90% 

Úprava legislativního 
rámce 

Ministerstvo práce a 
sociálních věcí Nízký 60% Střední 70% 

Úprava legislativního 
rámce 

Kraje Střední 70% Střední 90% 
Úprava legislativního 
rámce 

Zdravotní pojišťovny Střední 70% Vysoká 90% 
Úprava podmínek 
financování služeb 

Odborná veřejnost  Vysoký 90% Střední 70% 
Úprava legislativního 
rámce 

Poskytovatelé péče 
NNO Vysoký 90% Střední 90% 

Úprava podmínek 
financování služeb 

Poskytovatelé péče – 
nemocniční zařízení Střední 80% Střední 80% 

Úprava podmínek 
financování služeb 

Pacienti a rodiny 
pacientů Vysoký 100% Nízká 90% 

Úprava podmínek 
financování služeb 

Nestátní neziskové 
organizace Střední 80% Střední 70% 

Úprava legislativního 
rámce 

Média Nízký 50% Střední 50% 
Úprava legislativního 
rámce 

Zdroj: Autor 

 

 


