
Hodnocení diplomové práce
Posudek vedoucího práce

Název práce: Právní úprava hospicové péče

Autor: Bc. Nikola Chmelíková

Vedoucí práce: Mgr. Ing. Olga Angelovská

Aktuálnost tématu: Autorka se věnuje dlouho opomíjenému tématu paliativní péče, a přestože se 

v poslední době začaly objevovat práce na toto téma, její zkoumání legislativního uchopení v ČR 

považuji za přínosné díky zohlednění hlediska jak sociální tak zdravotní péče.

Cíle práce: Autorka si stanovila za cíl analýzu „současného stavu legislativního ukotvení hospicové 

péče v České republice z hlediska zdravotní a sociální péče, a hodnocení odborného diskursu, který je 

zaměřen na problematiku hospicové péče.“ (str. 10) a tento cíl v práci z velké části naplnila, kdy je 

v práci dobře zmapován současný stav legislativy, ale pro hodnocení odborného diskurzu nebyla v práci 

provedena dostatečná diskuse. 

Metodologie: Použité metody spočívají zejména v metodě „analýzy zahraničních a českých veřejně 

politických dokumentů“ (str. 10), který je doplněn kvalitativním šetřením v podobě rozhovorů 

s odborníky ze státního sektoru i ze strany poskytovatelů.

Obsah práce: V úvodu práce autorka vymezuje základní pojmy a danou problematiku. Třetí 

kapitola je věnována cíli a metodám. Ve čtvrté kapitole autorka představuje svá teoretická a 

hodnotová východiska, konkrétně koncept lidských práv, kvality života, etiky léčby a integraci 

zdravotní a sociální péče. Zpracování jednotlivých podkapitol je lehce nevyvážené, zatímco 

kapitola věnovaná lidským právům pracuje s řadou zdrojů, podkapitola o kvalitě života nebo o 

integraci zdravotní a sociální péči je založena jen na jednom zdroji. Postrádám i více zahraniční 

literatury, v celé práci je k nalezení pouze jedna. Na str. 16 se autorce vloudila nepřesnost, kdy 

uvádí „v zásadě je v této Úmluvě o lidských právech a biomedicíně z roku 2001 deklarována každému 

člověku ochrana důstojnosti…“, ale tato úmluva je z roku 1997, jak má ostatně autorka správně 

uvedeno i v literatuře, v roce 2001 byla přijata do českého ústavního pořádku. Ve stejné podkapitole je 

zmiňována autorka Haškovcová bez odkazu na zdroj. Nejde o zásadní chyby, jen o ilustraci některých 



zbytečných nedostatků práce, kterých najdeme v práci více. Pátá kapitola přehledně vymezuje 

hospicovou péči včetně nejdůležitějších termínů. 

Za přínosnou považuji šestou kapitolu Analýza legislativního ukotvení hospicové péče v ČR v 

kontextu mezinárodních dokumentů, kde se autorka věnuje legislativě hospicové péče jak z hlediska 

zdravotní, tak sociální péče. Základní legislativu přehledně zpracovala do tabulek 1 a 3 (str. 34 a 

42). Možná by bylo vhodnější, kdyby i z tabulky bylo hned jasné, kdy se legislativa začala týkat 

přímo České republiky. Například Mezinárodní etický kodex sester byl přijat 1953 (str. 35), ale 

Česká asociace sester ho přijala s platností od 39.3.2003. Protože další údaje v tabulce jsou již čistě 

„českého“ rázu, jeví se mi jako vhodnější pracovat s pozdějším datem. Kapitolu by také 

zpřehlednila jasnější logická struktura, kdy zejména podkapitola 6.2 Legislativa hospicové péče z 

hlediska sociální péče pracuje s množstvím dokumentů různé povahy a různého zaměření (některé 

na pacienty, jiné na pracovníky sociálních služeb atd.) a ztěžuje tak pochopení základní logické linie 

textu.

V sedmé kapitole se autorka zaměřila na reflexi právní úpravy odborníky a výsledky rozhovorů 

kombinuje s některými poznatky získanými v předchozí části a strukturuje je podle svých 

výzkumných otázek. 

Formální úprava práce: Autorka v práci prokazuje stylistickou dovednost, text je správně 

zformátovaný a citace odpovídají normě. 

Celkové hodnocení práce: I přes zmíněné výhrady je předložená práce zcela v souladu 

s požadavky na diplomovou práci, je vypracována na dobré úrovni. Z výše zmíněných důvodů 

doporučuji práci k obhajobě a navrhuji ji hodnotit jako „dobrou“ až „velmi dobrou“ v 

závislosti na oponentském posudku a průběhu obhajoby.

V Praze dne 15. 6. 2014       Ing. Mgr. Olga Angelovská
                  vedoucí práce


