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Diplomová práce je uvedená českým a anglickým abstraktem a klíčovými slovy. 
V teoretické části se autorka zabývá stručně historií hospicového nutní ve světě a dále ve 
vybraných zemích (Polsko, Německo). Dále se zabývá historií hospicového hnutí 
v České republice, podává přehled o vzniku hospiců a rozvoji hospicového hnutí u nás. 
Přehled existujících lůžkových i mobilních hospiců uvádí i v mapce republiky. Dále se 
zabývá principy paliativní péče a jejím vývojem ve světě i v české republice a začleněním 
paliativní péče do systému současné zdravotní péče a charakterizuje jednotlivá oddělení 
poskytují paliativní péči. Dále autorka srovnává výhody a nevýhody mobilního hospice a 
lůžkového hospice, diskutuje také otázky financování domácího hospice a další 
relevantní otázky, například legislativní zakotvení mobilních hospiců a jednotlivé 
mezinárodní dokumenty a doporučení, které mají k poskytování domácí paliativní péče 
vztah. 

Velmi obsáhlou část věnuje studentka problematice vzdělávání pracovníků v paliativní 
péči, a to jak lékařů a dalších zdravotnických pracovníků, tak i rodinných pečujících. 
Popisuje některé vybrané edukační programy, které hospice organizují. 

V praktické části se rozhodla studentka zabývat zmapováním problematiky mobilních 
hospiců v České republice. Hledala odpovědi na otázky týkající se nejčastějších problémů 
při poskytování mobilní hospicové péče, způsobu financování, účtování i možností, které 
by pomohly překonat problémy spojené s poskytováním mobilní hospicové péče. Šetření 
bylo provedeno v Mobilním hospicu Dobrého Pastýře, v Domácím hospicu Uherské 
Hradiště a v domácím hospicu Cesta domů. Tyto organizace autorka stručně 
charakterizuje. Výzkumnými metodami bylo dotazování (rozhovor i elektronická 
komunikace), zúčastněné pozorování a obsahová analýza dokumentů. 

Výsledky výzkumu potvrzují zpravidla obecně známé skutečnosti (problémy financování, 
které úzce souvisejí s legislativou). Dalším problémem se ukazuje nedostatečná 
informovanost laické i odborné veřejnosti, což považuji za poněkud překvapivé. Nicméně 
zjištění o nespolupráci praktických lékařů překvapivé není, nicméně je třeba je považovat 
za důležité. Odpověď na druhou otázku ukazuje, že na různé otázky je třeba volit různé 
metody – v tomto případě je v odpovědích opominuto financování z veřejného 
zdravotního pojištění a ze spoluúčasti pacientů, které není jistě zanedbatelné.  Způsob 
účtování považuje sama autorka za nerelevantní a upouští od hodnocení tohoto problému. 
S tím lze jen souhlasit. 



V závěru uvádí studentka, že by bylo vhodné, aby poskytovatelé mobilních hospiců měli 
navázánu smlouvu se zdravotními pojišťovnami. To není dle mého názoru zcela přesné, 
protože poskytovatelé mají zřejmě obdobné smlouvy jako jiní poskytovatelé domácí 
zdravotní péče. Proto bych považovala za vhodné tento závěr formulovat přesněji (jiné 
smluvní podmínky pro poskytování domácí hospicové péče).  Naopak doporučení, ke 
kterým autorka dospěla považuji za rozumná a pro praxi přínosná. 
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