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Vymezení výzkumného problému , přidaná poznatková hodnota 

 

Rozvoj, organizace, financování, řízení, správa, výsledky paliativní péče jsou v posledních 

několika desetiletích velice aktuální, poměrně dynamicky se rozvíjejí oblastí. Svědčí o tom 

např. pozornost výzkumu a množství publikovaných monografií a článků v odborných 

časopisech. Údaje Web of Knowledge jenom za rok  2013 udávají  1900 publikací 

v odborných časopisech. Knih na téma paliativní péče jsou k dispozici stovky. Také v ČR 

probíhá vývoj paliativní péče srovnatelně s jinými zeměmi od méně uspořádaného 

podsystému k více integrovanému organizačně právnímu uspořádání a začlenění do  

zdravotnického systému. Na této vývojové cestě existuje spektrum různých problémů, jež jsou 

reflektovány především odbornou komunitou, méně pak máme v ČR k dispozici výsledky ze 

strany příjemců těchto služeb a od nezávislého evaluačně zaměřeného výzkumu.  Ve 

výzkumu (a diplomová práce by měla být především prací výzkumnou) pracujeme nejen 

s domácími zdroji poznatků, ale také se zahraničními (to v této práci postrádám). 

 

 Výše uvedené  skutečnosti bohužel při volbě výzkumného problému významně ovlivňují i 

samotné studenty v jejich roli výzkumníka. Studenti se pak často zaměřují  hlavně na popisné 

a všeobecně známé aspekty v rámci samotné odbornosti paliativní péče (etické aspekty, 

odlišnost od léčebné péče, umírání).  Poměrně často se lze také setkat se situací, kdy student 

jaksi bezradně vymezuje předmět či téma diplomové práce a nikoliv výzkumný problém.  

Tak je tomu také v této práci, která se předmětně zaměřuje na paliativní péči, poskytovanou 

v českých hospicích, úzkostlivě se vyhýbá jakémukoliv porovnání s vývojem v zahraničí – 

není přece nutné provádět hned strukturovanou komparaci, ale je přece možné využít v rámci 

diskuse příležitosti pro srovnání s vývojem v zahraniční, v konkrétních případech, 

v konkrétních publikacích. Rozhodně je potřebné pracovat se zahraničními publikacemi 

již při vstupní analýze výzkumného problému, postihnout základní vývojové trendy 

z hlediska kontextu řešeného problému. 

 

Autorka v úvodu  upozorňuje na obsahové rozdíly mezi jejím vlastním projektem (tezemi) a 

samotnou prací a jejím vymezením. Avšak ani v samotné práci není explicitně vymezen 

výzkumný problém, ale až cíl a proto vlastně nemáme doloženo zda skutečně představuje 

v ČR spolupráce nemocnic a hospiců problém, jehož příčiny by bylo přínosné zkoumat. Počet 

lůžek hospicové péče je v ČR na srovnatelné úrovni s doporučením WHO a z výsledků 

samotné práce vlastně vyplynulo, že v této oblasti v současnosti závažný problém není. To 
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však bohužel snižuje poznatkový přínos celé práce. Ukazatel obložnosti sám o sobě není 

možné považovat za směrodatný, ani nemocnice akutní péče nemají obložnost 100% a tento 

ukazatel nemusí být jediným podstatným faktorem, stejně jako vztah nemocnice a hospiců. 

Mohou existovat ještě také jiné bariéry nebo problémy (např. finanční bariéra). To bychom se 

ale mohli mnohem lépe dozvědět od příjemců těchto služeb, resp. od jejich blízkých. 

Paliativní péče je však poskytována i samotnými nemocnicemi nebo v rámci ambulantní péče. 

Některé studentské práce v ČR věnovaly taky pozornost kvalitě paliativní péče v léčebnách 

dlouhodobě nemocných a v domech pro seniory.   

Pohyb pacientů (patient pathways) a příjemců paliativní péče je tedy ve zdravotnickém 

systému komplexnější povahy a bylo by proto vhodné pracovat s modelem a informacemi, 

zachycujícími tuto realitu. Obdobně je studován pohyb pacientů i v jiných oblastech 

(segmentech) zdravotnických systémů a jsou vyhodnocovány související výsledky, či 

reflektovány existující problémy (viz např. systém péče o duševní zdraví, modely péče o 

chronicky nemocné). 

 

Kromě vztahů nemocnice-hospic se autorka zaměřuje na současné právní vymezení paliativní 

péče ve zdravotnickém systému a zabývá se také otázkou vícezdrojového financování. Na str. 

4. se poprvé vyskytuje pojem kurativní léčba. Tento pojem je z logického hlediska 

nesmyslným konstruktem autorky (nebo jej  převzala z nějaké jiné práce?), neboť význam 

pojmu kurativní je léčebný. Tento pojem pak  po překladu do češtiny znamená „léčebná 

léčba“.  Základní vymezení souvisejících pojmů je uvedeno v §§ 5 až 10 zákona č. 372/2011 

Sb., o zdravotních službách a bylo by tedy vhodné je respektovat. Zde tedy  by mělo jít o 

pojmy léčebná péče a paliativní péče. Při kontrole na internetu jsem skutečně zjistil, že na 

stránkách http://www.hospice.cz/slovnik-pojmu/ se takový nelogický pojem vyskytuje. Nejde 

však o zdroj, který by prošel nějakou oponenturou jako lékařské slovniky. Tak např. Velký 

lékařský slovník (http://lekarske.slovniky.cz/pojem/kurativn) pojem „kurativní léčba“ nezná!! 

 

Cíle, výzkumné otázky, metody, data 

 

Cílem práce je (cituji):  

 

 zhodnotit spolupráci nemocnic a hospiců 

 výzkum postavení české paliativní péče v lůžkových hospicích, v systému 

zdravotnictví a v sociálním systému 

 Popsat legislativní nastavení a možnosti vzdělávání v paliativní péči v ČR 

 Pokusit se zjistit,  jakým způsobem se promítá tabuizování smrti do návaznosti 

paliativní péče na „kurativní péči“ 

 

Pro lepší orientaci vztahů mezi cíli, otázkami a použitými metodami jsem si související  údaje 

zpracoval na následující stránce do tabulky. Mohu  tak  zvažovat případné alternativní 

postupy odpovědí (a zvolených metod) na položené otázky.  Dalším zdrojem informací mohly 

být např. internetové stránky poskytovatelů paliativní péče, jejich odborné společnosti, ale 

http://www.hospice.cz/slovnik-pojmu/
http://lekarske.slovniky.cz/pojem/kurativn
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také monografie, odborné články, analýzy, zpracované např. v rámci  Strategie rozvoje 

paliativní péče  v České republice na období 2011 – 2015. Pokud by se autorka tak úzkostlivě 

nebránila práci s mezinárodními zdroji poznatků, mohla by svá zjištění také diskutovat. 

 

Hlavně pak by bylo možné porovnávat nezávislé informace z jiných zdrojů se zjištěními 

z vlastního empirického šetření, což by umožnilo  zvýšit validitu výzkumu, ale také ověřit  

vhodnost volby metody tematické analýzy pro tento výzkum. Do sběru a zpracování dat 

s využitím této metody muselo být vloženo poměrně dost času a úsilí. Dozvěděla se autorka 

něco nového v porovnání s jinými zdroji? Lze ovšem také předpokládat, že oslovení 

pracovníci znali uvedenou Strategii rozvoje paliativní péče v ČR na období 2011-2015 a znali 

také informace, které jsou veřejně dostupné a jsou produktem odborné komunity. 

 

Volba metody tematické analýzy je diskutabilní v případě, kdy je dostatečně zkoumaná 

problematika odborně uchopena, existuje k ní obrovské množství poznatků jak kvantitativní 

tak kvalitativní povahy. Subjektivní způsoby hodnocení jsou však v této oblasti používány 

více  pokud jde o hodnocení ze strany příjemců péče nebo pokud jde o jejich očekávání. 

Rozhodně by v tomto případě bylo vhodné metody kombinovat. S metodou tematické analýzy 

se lze setkat více v oblasti psychologického výzkumu. Určitě by tedy bylo zajímavé její 

validitu v této oblasti (veřejné a sociální politiky) aspoň ověřit. Ale to je nepochybně téma pro 

jinou debatu. 
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Abych byl schopen analyticky posoudit a diskutovat návaznost cílů, otázek a metod pro sběr a zpracování dat, umístím v práci použité formulace 

do následující tabulky 

 

 

Výzkumné cíle 

 

Výzkumné otázky Použité metody 

 

1. Zhodnotit spolupráci nemocnic a hospiců 

 

1.Jak hodnotí odborníci, pracující v hospicích 

současný stav návaznosti hospiců na nemocnice 

v praxi? 

 

Pro zodpovězení všech otázek byla  zvolena metoda 

expertního šetření 

 

Sběr dat byl proveden formou polostrukturovaných 

rozhovorů 

 

Ke zpracování dat byla využita metoda tematické 

analýzy (Braun, Clarke 2006) 

2. Výzkum postavení české paliativní péče 

v lůžkových hospicích, v systému zdravotnictví 

a v sociálním systému 

 

 

2. Jaké je postavení české paliativní péče 

v lůžkových hospicích v systému zdravotnictví 

a v sociálním  systému? 

3. Popsat legislativní nastavení a možnosti 

vzdělávání v paliativní péči v ČR 

 

 

3. Jaké jsou možnosti vzdělávání v ČR 

v paliativní péči 

4. Pokusit se zjistit, jakým způsobem se promítá 

tabuizování smrti do návaznosti paliativní péče 

na „kurativní péči“ 

 

 

4. Jakým způsobem se promítá tabuizování 

smrti do návaznosti paliativní péče na „kurativní 

léčbu“? 
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Souhrn relevantních domácích a zahraničních poznatků, souvisejících s výzkumným 

problémem 

 

V třetí kapitole (Teoretická východiska) předložené práce jsou na str. 9.-14.  uvedeny tři 

podčásti – tři teorie. Jde o teorii (1) vzájemné  závislosti, (2) tabuizaci smrti a (3) Kubler-

Rossové model pěti fází umírání. Jak souvisejí tyto poznatky s problémem vztahů mezi 

nemocnicemi a hospicem a s „postavením“ paliativní péče v rámci českého zdravotnického 

systému? Chybí mi zde zdůvodnění výběru těchto poznatků ve vztahu k řešenému 

výzkumnému problému. Práce studující návaznost péče, pohyb pacientů, pracují s koncepty 

„patient pathways“, využívají poznatků z oblasti „teorie zdravotnických systémů“, 

„organizace a řízení zdravotní péče“, „řízení kvality zdravotní péče“, „outcome measurement 

– hodnocení výsledků“.  

 

Zde je samozřejmě klíčovým poznatkovým východiskem paliativní péče a její organizace, 

řízení, správa, integrace do zdravotnického systému. Diskuse vývoje vztahů státu a 

neziskového sektoru je velmi komplexní, avšak pro řešení vybraného výzkumného problému 

v této  práci není  relevantní a už vůbec způsobem, jakým s ním nakládá autorka. 

Nezdůvodněná a z kontextu vytržená volba teorie vzájemné závislosti je spíše projevem 

nechápajícího schematického přístupu. S takovým zjednodušujícím přístupem by autorka 

v praxi velmi tvrdě narazila nebo by se  zařadila mezi tvůrce politiky, kteří záměrně budují 

instituce neodpovědnosti (doporučuji k podrobnějšímu seznámení se s touto 

problematikou:Klusoň, V. Instituce a odpovědnost. Praha, Karolinum  2004; Klusoň, V. 

Úvahy post-transformační. Praha, Karolinum  2007;  Kabele, J., Mlčoch, L. Institucionalizace 

(ne)odpovědnosti. Globální svět, evropská integrace a české zájmy. Praha, Karolinum 2001; 

dále pak literaturu k neziskovému nestátnímu sektoru – především pak části, týkající se 

práva;, vhodné by bylo se seznámit s úvodem do práva, rozlišovat subjekty veřejného a 

soukromého práva, právní subjektivitu ve vztahu k vymezení odpovědnosti jednání 

konkrétních subjektů). Celou tuto problematiku nelze zjednodušeně přejít jakousi velmi 

obecnou myšlenkou o partnerství mezi soukromým a veřejným sektorem. Pokud bychom 

vycházeli jenom z takových právně nevymezených vztahů a spoléhali na smlouvy, nikam se 

nepohneme. Integrovat paliativní péči znamená mimo jiné ji také právně dostatečně vymezit. 

Přitom ovšem nelze spoléhat, že související problémy vyřešíme hlavně cestou rozhovorů 

s experty. 

 

Tohle téma by asi bylo velice dobré diskutovat během obhajoby práce. Jak autorka 

rozumí problematice subjektů veřejného a soukromého práva a jejich právní subjektivitě. 

Kam řadí zákony jako 48/1887 Sb., 372/2011 Sb. – jde o systém soukromého nebo veřejného 

práva a jaké jsou rozdíly mezi těmito dvěma oblastmi práva? Co např. říká na argument 

v práci Huneše (kterou cituje) o tom, že co není právně vymezeno, je dovoleno? Jakými 

právními normami (veřejnými nebo soukromými) je upravena oblast paliativní péče 

v hospicech? 
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V práci jsou ještě další kapitoly: 4. Hodnotová východiska (zařazení této samostatné kapitoly 

nerozumím), 5. Vymezení základních pojmů (pro v samostatné kapitole a nikoliv jako součást 

třetí kapitoly?) a 6. Hospic a hospicová péče. 6. kapitola Hospic a hospicová péče se vlastně 

popisným způsobem zabývá  paliativní péčí v českých hospicích z vícero aspektů (typ péče,  

zúčastnění aktéři odborné komunity, financování hospiců, „legislativní ukotvení hospiců“, 

zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, zákone č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním 

pojištění, zákon č. 108/2006, o sociálních službách.  

 

Neúplně jasné je, proč se autorka na str. 25. zabývá také již zrušeným zákonem č. 160/1992 

Sb., o nestátních zdravotnických zařízeních? Část, věnující se vybraným zákonům má jenom 

informativní a popisný charakter a nevěnuje se např. vývoji této právní úpravy, problémům 

s jejich aplikací. Logicky by se zde nabízela možnost institucionální analýzy, vyhodnocení 

aplikace těchto právních norem, podrobnějším vztahům mezi sociální a zdravotní péčí (ale 

tomu je okrajově věnována pozornost na jiném místě, str. 24 a to formou odkazu na práci 

Huneše 2008). Ovšem tato citovaná rigorózní práce je v oblasti hodnocení právního rámce 

diskutabilní, neboť také nepracuje s institucionální analýzou jako s metodou. Metodický 

přístup této citované práce je rovněž velice diskutabilní. Proč byla rigorózní práce českého 

autora obhajována na Slovensku? 

 Autorka však mohla využít určitou analýzu právního rámce paliativní péče v ČR, která je 

k dispozici ve Strategii rozvoje paliativní péče v České republice v letech 2011-2015. Ovšem i 

v této práci chybí např. zřetelnější vztahy k lidským právům se vztahem ke zdraví. 

 

Ani předložená práce, ani citované další práce nevěnují odpovídající potřebnou pozornost 

organizačně právním formám, využitým pro hospice v ČR. V práci se sice hovoří o 

neziskovosti, ale není jasné, jestli je neziskovost hospiců skutečně v ČR zaručena příslušnou 

právní formou?? Tj. jestli jsou skutečně hospice v ČR právně vázány k neziskovému 

hospodaření a za jakých konkrétních podmínek? 

  

Tento problém souvisí s obecným trendem v ČR, kdy je použita celá řada právních forem 

např. v oblasti  akutní nemocniční péče a explicitně vlastně takřka žádný s poskytovatelů 

zdravotních služeb není  právně zavázán k neziskovému hospodaření. 

 

V takové souvislosti nijak nepřekvapuje, že autorka s pomocí teorie vzájemné závislosti (str. 

9.) pohlíží na vztahy mezi státem a nestátním neziskovým sektorem velice volně jako na blíže 

nespecifikovanou formu vzájemné závislosti. Přitom nějak uniká, že jsou pro paliativní péči 

používány veřejné finanční zdroje plátců pojistného a plátců daní. Chybí  vlastní citace  

související práce Anheier 1996, na kterou autorka na více místech odkazuje? Pohled na 

organizačně právní uspořádání a na pravidla hospodaření v hospicích je tedy v práci velice 

neurčitý. To je však aspekt, který je z hlediska  příjemce a plátce těchto služeb zcela zásadní!!  

 

Empirická část (kapitola 7. Postoje dotázaných odborníků) 

 

Otázkou je, zdali nám jde o jenom o postoje dotazovaných aktérů nebo o jimi 

zprostředkované hodnocení zkoumaného problému, tj. vztahů mezi nemocnicemi a „postavení 
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paliativní péče“. Použití pojmu „postavení“ se bohužel vyskytuje také  např. v dokumentu 

Strategie rozvoje paliativní péče v ČR v letech 2011-2015. Doporučoval bych dát přednost 

organizační uspořádání, integrace paliativní péče do zdravotnického systému. Máme 

nepochybně k dispozici řadu mnohem přednějších pojmů. Ale je možné, že představitelé 

komunity paliativní péče se mohou záměrně vyhýbat jejich použití a tak raději používají 

velice relativizujících pojmů, které těžko postihnou danou problematiku  dostatečně 

odpovídajícím způsobem. Taková volnější terminologie  docela koresponduje s postmoderním 

relativizováním věcí kolem nás. V takovém případě je samozřejmě pochopitelné, že se aktéři 

budou vyhýbat i právním normám a hlavním předmětem zájmu pak budou spíše finanční 

zdroje (jak je získat) a argumenty na jejich podporu. Důležitým aspektem bude samozřejmě 

také „poptávka“ daných služeb, o které jde.  

V části o kvalitě péče se tedy dozvídáme, že paliativní péče v ČR není dostatečně 

integrována do zdravotnického systému.  Jde tedy o určitou konkrétní vývojovou fázi. To je 

ale známo (viz např. Lynch (2013) Mapping Levels of Palliative Care Development,  Journal 

of Pain and Symptom Management 2013, 45(6): 1094-1106), pro hodnocení vývojových fází 

jsou k dispozici vymezené typy a v této práci je také vyhodnocena situace v ČR. Nicméně tato 

zjištění autorky jsou v souladu s jinými nezávislými informacemi. Další související poznatky 

lze v této souvislosti použít z různých publikací WHO nebo z dokumentů EU/EC.  

 

Z dalších částí se pak dozvídáme další  poznatky, které nám poskytují prostřednictvím expertů 

vhled do paliativní péče v českých hospicech.  Tyto poznatky mohou být zajímavé pro jiné 

autory, či pracovníky z dané oblasti, ale také pro širší veřejnost a mohou být kombinovány 

s jinými zdroji. Zajímavá je část Hospic a státní sektor, z které vyplývá nízká úroveň právního 

vědomí a znalostí z této oblasti a to jak na úrovni dotazovaných tak také autorky. To vnímám  

jako konkrétní zjištění, i když jej vlastně interpretuji odlišně. 

   

Závěry 

Formulace závěrů se bohužel nepodařila, autorka tenduje k popisnosti, odbíhá od podstaty 

výzkumných otázek a nepodařilo se jí zde  efektivně  sdělit co vlastně zjistila v rozhovorech. 

 

Literatura 

 

V seznamu použité literatury chybí naprosto nejen zahraniční literatura, ale také zde 

postrádám např. Strategii rozvoje paliativní péče v České republice v letech 2011-2015.  

K dané problematice existuje celá řada nepřehlédnutelných dokumentů v rámci EU, WHO. 

Studenti by měli být vedeni k tomu, že nelze strkat hlavu do písku a nepracovat se zahraniční 

literaturou. To pak snadno vede k jakémusi podivnému předpokladu, že si ve veřejné politice 

vystačíme s několika rozhovory s místními experty! ČR je členskou mezí EU, WHO, OECD. 

Vývoj správy v ČR je součástí víceúrovňového vládnutí v rámci EU. Česká republika trpí 

řadou vážných deficitů právě  při svém působení v systému  víceúrovňového řízení a správy 

v EU. Naši absolventi by měli být cíleně vedeni k překonání takových selhání.  
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Formální úprava, věcné chyby 

 

Z formálního hlediska pojmové  nepřesnosti (viz nelogický pojem „kurativní péče“). Studenti 

by si měli být schopni ověřovat správnost fondů a ne nekriticky přebírat chybné údaje 

z internetu. Především popuzující je chybný způsob citace právních norem. To poškozuje naši 

fakultu zcela stejně jako neschopnost práce se zahraniční literaturou. Odkaz na práci Anheier 

2009 není uveden v seznamu literatury, čtenář si tedy nemůže tento zdroj nalézt a ověřit. 

 

 

Hodnocení této práce je pro mne smutnou záležitostí.  

 

Je smyslem naší práce, abychom připravovali absolventy, kteří se budou prezentovat takovým 

spektrem (ne)dovedností a (ne)znalostí, které bude obtížně slučitelné s jejich úspěšným a 

přínosným  fungováním v praxi? Formálně si autorka zvolila určitou konkrétní výzkumnou 

metodu, zpracovala získaná data ve vztahu k vymezeným problémům a výzkumným otázkám. 

Uvedené formálně metodické požadavky práce tedy splňuje, ale nakolik také rozumí, nakolik 

pracuje s dostupnými poznatky, to již je značně deficitní. Zde chybí zařazení práce do 

kontextu veřejné a sociální politiky (autorka nepracuje s dostupnými aktuálními dokumenty 

z ČR a EU). Místo hodnotících rámců se zaměřuje na hodnoty. Ale přesně takto vlastně 

postupuje řada pracovníků ve veřejné správě. Formálně a bezmyšlenkovitě plní zadané úkoly. 

Výsledky takové práce jsou pak zdrojem příčin mnoha našich stávajících společenských 

problémů. Proč je výsledek vývoje paliativní péče v ČR na průměrné úrovni? Příčiny 

spočívají hlavně v lidech, v jejich přístupech, dovednostech, (ne)odpovědnosti. Odpověď je 

samozřejmě složitější a souvisí také s řadou faktorů v rámci politického, ekonomického 

kontextu. 

Jakou roli zde sehrává odpovědnost na straně školy a na straně studenta? Studenti často 

odevzdávají teze svých prací na poslední chvíli, výsledky své práce taky.  

 

Máme tuto práci přijmout k obhajobě?  Jsou zde závažné důvody k jejímu přepracování? 

Nedostatky jsem v posudku reflektoval. Uvedl jsem konkrétní výhrady.  

 

Na základě takového zdůvodnění doporučuji práci přepracovat. 

 


