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Fořtová I.:Mobilní hospic, diplomová práce, FHS UK, Praha 
2009

   Iveta Fořtová si zvolila jako ústřední téma své 

diplomové práce problematiku mobilních hospiců. Její volba 

byla ovlivněna jednak profesně, protože mj. pracovala 

v Asociaci poskytovatelů hospicové a paliativní péče, 

jednak osobně, když se v závěru práce dozvídáme o úmrtí 

její babičky.

   I.Fořtová odevzdala diplomovou práci v rozsahu  82 

stran, které jsou doplněny rozsáhlou, ale nečíslovanou 

přílohou. Nechybí prohlášení o samostatném vypracování, 

poděkování a abstrakt v češtině i angličtině. Klíčová 

slova jsou uvedena jen v češtině a jedno z nich, konkrétně 

„popis současného stavu“ zcela jistě není uznaným klíčovým 

slovem. Počet odkazovaných literárních zdrojů je 47, což 

je dostatečné množství a svědčí o tom, že studentka 

prostudovala reprezentativní literaturu k zvolenému 

tématu.

    Celá předložená práce je klasicky rozdělena na 

teoretickou či praktickou část. Teoretická část je 

přehledná, obsahem praktické části je vlastní 

kvalitativní výzkum. Získané rozhovory jsou přepsány 

v příloze.

   I když obsahovou stránku věci zhodnotí oponent, uvádím 

několik poznámek z pozice školitele.

   Ke cti studentky je nutno říci, že se o zvolenou 

problematiku intenzívně zajímala. Z osobních důvodů však 

práci na diplomce několikrát přerušila až se nakonec 

dostala do značné časové tísně. I když jsem jako 

školitelka četla některé pasáže i několikrát, závěrečné 

pasáže /shrnutí výsledků, závěr a doporučení pro praxi/ 

jsem měla příležitost číst teprve po odevzdání celé 
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diplomové práce. Výsledný text je v zásadě napsán pěkným 

způsobem, studentka však ví, že píše „těžce“ a texty 

několikrát doplňuje a opravuje. I proto si měla lépe 

rozvrhnout časové možnosti. Vyvarovala by se například 

těchto chyb:

- doporučení č.4 – není jasné, kdo by měl navštěvovat 

praktické lékaře a čím konkrétně mohou přispět 

praktičtí lékaři ke zlepšení situace umírajících 

v ČR,

- doporučení č. 5 – je kontraproduktivní. Konferencí, 

seminářů a jiných akcí uvedeného typu je dostatečné 

až lehce nadbytečné množství. Jednotlivá zdravotnická 

zařízení organizují také vlastní akce a téma 

hospicové péče bývá zařazeno. Hlavním argumentem 

proti vágnímu doporučení je fakt, že v postgraduální 

přípravě /pražský ILF i jinde/ je výuka paliativních 

strategií pro praktiky povinná.

- Doporučení č. 6 – kdo má oslovit Asociaci domácí péče  

a jaké jsou možnosti případné spolupráce?

Prosím, aby studentka při obhajobě zpřesnila zejména 

uvedená tři doporučení. Dále prosím, aby se vysvětlila, co 

je to tabuizace a vysvětlila, jak chápe hospicovou péči 

jako „tabuizované téma“ /v úvodu, str. 1/

Z á v ě r :

   Předložená práce Ivety Fořtové je standardní a splňuje 

všechny předpoklady, které jsou kladeny na diplomovou 

práci. P l n ě   ji d o p o r u č u j i  k obhajobě.

                Prof.PhDr RNDr Helena Haškovcová CSc.

                Školitelka
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Návrh hodnocení:

S ohledem na značné komplikace, které nastaly v průběhu  

setkávání studentky se školitelkou /nedodržování termínu 

konzultací, pak překotné návštěvy i mimo úřední 

konzultace, zasílání částí textu k opakovaným korekturám 

atd./ - navrhuji známku: velmi dobře 




