
PŘÍLOHY DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Příloha č. 1 – Vzdělávací kurz na téma eutanazie z pohledu právnického a etického 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 2 – Otázky k rozhovoru s panem Pavlem Eybertem 

 

Připravila jsem téma k diskuzi a okruhy témat, které jsou uvedeny v příloze č. 2. 

Dobrý den, jmenuji se Jana Vlčkovová, jsem studentkou druhého ročníku FSV, obor: 

Veřejná a sociální politika. Ráda bych Vám položila několik otázek, týkající se ukotvení 

eutanazie v českém zákoně a její komparace s paliativní péčí a problematiky obou termínů na 

poli veřejné politiky. Vaše odpovědi a názory budou použity pro moji diplomovou práci 

týkající se obou témat. 

 

1. Jaký je Váš názor coby jednoho z aktérů na ukotvení eutanazie v českém zákoně? Jste 

odpůrcem nebo zastáncem legalizace eutanazie v České republice? 

2. Považujete paliativní péči za alternativu eutanazie? 

3. Považujete ukončení léčby, která by pacienta jen zatěžovala a nevedla k jeho 

uzdravení za skrytou eutanazii? 

4. Myslíte si, že je správné uvažovat o legalizaci eutanazie v českém zákoně nebo 

nejdříve dát prostor pro paliativní péči a její možnosti? 

5. Jaké důvody Vás vedou k přesvědčení o vhodnosti či nevhodnosti uzákonění eutanazie 

v našem státě? 

6. Z jakého důvodu se v médiích častěji objevuje otázka týkající se problematiky 

eutanazie a nikoliv otázka týkající se paliativní péče? 

7. Co vede podle Vás aktéry v české politice k úvahám nad legalizací eutanazie a otázku 

paliativní péče vytlačit na okraj? 

8. Domníváte se, že problematika eutanazie se opět dostala na pole veřejné politiky z 

důvodu nastávajících voleb? 

9. Navrhovaný zákon o uzákonění eutanazie se na poli veřejné politiky objevil již v roce 

2008. Proč si myslíte, že ani nyní nedošlo k ukotvení eutanazie do českého zákona? 

10. V okrese Tábor je pouze jeden hospic. Proč nedochází k aktivní výstavbě hospiců a 

zařízení specializující se na paliativní péči ve vašem okrese? 

 Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

 

 

 



Příloha č. 3 – Otázky k rozhovoru s profesorem Zlatuškou 

 

 Proč se domníváte, že zákon o důstojné smrti je nutný v ČR? 

 Z jakého důvodu s vaším návrhem někteří zákonodárci nesouhlasí? 

 Zdá se otázka eutanazie pro Vás kontroverzní téma? 

 Umíte si skutečně legalizaci eutanazie v ČR představit? 

 Co Vás přímo přimělo k zamyšlení se a zároveň vytvoření „ zákona o důstojné smrti“? 

 Za jakých okolností a podmínek by se dle Vás určovalo, že se přeruší tzv. kurativní 

léčba nebo, že ani paliativní léčba není východisko? 

 Jste autorem zákona, v roce 2008 podobné znění zákona představila senátorka 

Domšová. Zákon tenkrát vládou neprošel. Ani znění vašeho zákona nebylo politicky 

průchodné. Co si o tom všem myslíte? 

 Někteří lékaři a jiní aktéři, např. Ministerstvo zdravotnictví se přiklání k legislativně 

ošetřené a především bezplatné paliativní péči. Domníváte se, že tento termín je v naší 

zemi na dostatečně vysoké úrovni? 

 Není eutanazie v rozporu s lékařskou etikou? 

 Kde jste našel inspiraci k předložení vašeho zákona? 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 4 – Otázky k rozhovoru s lékaři: 

 

Dobrý den, vážení lékaři, ráda bych vás seznámila se svým projektem, týkající se moji 

diplomové práce. Jsem studentkou FSV UK, obor: Veřejná a sociální politika a jako téma 

diplomové práce jsem si zvolila problematiku legalizace eutanazie v ČR. Ráda bych vám 

položila okruhy otázek, jejichž odpovědi budou analyzovány v rámci kvalitativního výzkumu.  

 Jak vnímáte debatu o diskuzi o legalizaci eutanazie v naší zemi? Minulý rok předložila 

skupina poslanců v čele s profesorem Zlatuškou znění zákona „ Zákon o důstojné 

smrti“. 

 Souhlasíte na základě vašich praktických zkušeností s tím, že paliativní péče bývá 

označována za alternativu eutanazie? 

 Souvisí debata o eutanazii více s politickým prostředí nebo by se nejvíce měla řešit 

mezi lékaři? Myšleno, že debaty a diskuze o jejím uzákonění by měly být směřovány 

ze stran lékařů nikoliv politiků 

 Vnímáte debatu o eutanazii v loňském roce jako souvislost s blížícími se volbami nebo 

spíše ji dáváte do souvislosti s určitou změnou společnosti, že by člověk měl mít právo 

rozhodnout o svém životě v případě, např. nevyléčitelné nemoci? 

 Odpůrci eutanazie se často v debatě o ní ohrazují, že naše společnost není natolik 

vyspělá, aby se nemohlo v případě legalizace často jednat o její zneužití. Máte také 

takový názor? 

 Dle vašich zkušeností z praxe, kdy se setkáváte s nevyléčitelnými nemocnými, máte 

dojem, že kdyby mohli, tak volí eutanazii? Dle výzkumů veřejného mínění je pro 

legalizaci eutanazie až 60 % občanů? 

 Byl by jste jako lékař/ka schopen/na provést eutanazii? 

 Domníváte se, že léčba bolesti je v našich podmínkách dostatečně léčena? Nebo není,  

a právě proto lidé vyjadřují souhlas s legalizací, jelikož se bojí bolesti při umírání? 

 Myslíte si, že uzákonění eutanazie by mělo patřit mezi základní práva občanů? 

 Patříte mezi služebně starší lékaře. Jak se díváte na tyto diskuze? Vzpomínáte si, že 

např. v době, kdy jste začal/a  pracovat, otázka eutanazie byla tabu nebo právě naopak, 

ale nikdo o ní nahlas nemluvil?   



 Je podle vás správné, že se téma dostává do politického a následovně lékařského 

prostředí?  

 Je podle Vás lékaře/ky podvědomí o paliativní péči ve společnosti dost vysoké? 

Myslíte si, že nynější vzrůstající se zájem o uzákonění eutanazie v naší zemi může 

souviset částečně i s nízkou nebo žádnou informovaností o možnostech paliativní 

péče? 

 Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 5 – Seznam kódů v rámci zpracování rozhovorů s liniovými pracovníky a 

tabulka 

 

kód č. 1: pozitivní vnímání diskuze o eutanazii 

kód č. 2: souhlas s legalizací eutanazie 

kód č. 3: eutanazie = základní lidská práva 

kód č. 4: informovanost a možnosti paliativní péče v ČR (vysoká (a) / nízká úroveň(b)) 

kód č. 5: volba eutanazie je téma lékařské (a) / politické (b) 

 

Tabulka č. 1 – zpracování kódů 

 

Název kódu Tábor A, B, C, D Tábor E, F, G Praha A, B, C, D, E Praha F, G, H, I 

Kód č. 1 A, B, C, G A, B, C I 

Kód č. 2 A G   

Kód č. 3 A G   

Kód č. 4a A, B, C E, F A, B, C, D F, H, I 

Kód č. 4b D  E  

Kód č. 5a A  A, B, D, E F, G, I 

Kód č. 5b B, C E, F, G C G 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 6 – Kategorizovaný dokument 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Příloha č. 7 – Graf: 

Zdroj: CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., Naše společnost 3. – 20. 6. 2016, 1005 respondentů 

starších 15 let, osobní rozhovor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 8 – Dříve vyslovený přání. Manuál pro lékaře. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: MATĚJEK, Jaromír a ZÁVADOVÁ, Irena. Dříve vyslovená přání. Manuál pro lékaře. 

Cesta domů, 2016. 3.vyd., Ministerstvo zdravotnictví ČR. 

 



Příloha č. 9 – Seznam článků vybraných pro mediálně odbornou analýzu 

 

Časopis lékařů českých 

 
1. 

TI: Paliativní péče v ČR v roce 2016 

AU: Sláma, Ondřej, 1969- — Kabelka, Ladislav, 1972- — Loučka, Martin, 1985- 

AD: Masarykův onkologický ústav, Brno 

CI: Časopis lékařů českých. 2016, roč. 155, č. 8, s. 445-450. ISSN: 0008-

7335; 1805-4420 (elektronická verze). 

LA: cze                   RT: články 

PT: přehledy 

DE: následná péče ; smrt ; kontinuální vzdělávání lékařů ; domovy pro 

seniory ; lidé ; paliativní péče (klasifikace, zákonodárství a právo) ; 

Česká republika ; domácí ošetřovatelství ; hospicová a paliativní péče 

AB: V České republice potřebuje každoročně paliativní péči více než 70 

tisíc pacientů s chronickým nevyléčitelným onemocněním. U 50 tisíc z nich 

jsou potřeby paliativní péče zvládnutelné v rámci obecné paliativní péče, 

20 tisíc pacientů by významně profitovalo ze specializované paliativní 

péče. Většina chronicky nemocných (&amp;gt; 60 %) umírá v lůžkových 

zdravotnických zařízeních akutní nebo následné péče. Zde je dostupnost 

kvalitní paliativní péče velmi různá. V lůžkových hospicech prožívá závěr 

života a umírá méně než 3 tisíce nemocných. Ambulantní a mobilní 

specializovaná paliativní péče jsou dostupné pouze několika stovkám 

pacientů. Paliativní péči na náležité odborné úrovni (lege artis) nelze v 

roce 2016 považovat za běžně dostupnou a garantovanou zdravotní a sociální 

službu. V ČR je naléhavá potřeba koncepčního rozvoje obecné a 

specializované paliativní péče, a to na úrovni vzdělávání, organizace 

zdravotní péče a rozvoje nových zdravotních a sociálních služeb. 

SG: NLK: B 1 ; neváz. 1068 

LI: http://www.prolekare.cz/casopis-lekaru-ceskych-clanek/paliativni-pece-

v-cr-v-roce-2016-60048 - Meditorial 

AN: bmc17003863           DT: 201701 

 

2. 

TI: Péče na konci života v České republice 

AU: Holmerová, Iva, 1955- — Wija, Petr 

AD: Centrum pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče, Fakulta 

humanitních studií UK, Praha 5 

CI: Časopis lékařů českých. 2016, roč. 155, č. 4, s. 43-47. ISSN: 0008-

7335; 1805-4420 (elektronická verze). 

LA: cze                   RT: články 

PT: práce podpořená grantem ; přehledy 

DE: staří nad 80 let ; staří ; demografie ; zdravotnická zařízení ; 

zdravotní péče - plánování ; zdravotní politika ; domovy pro seniory ; 

nemocnice pro chronická onemocnění ; lidé ; dlouhodobá péče (organizace a 

řízení, statistika a číselné údaje) ; mortalita ; paliativní péče 

(organizace a řízení, statistika a číselné údaje) ; ubytovací zařízení ; 

péče o umírající (organizace a řízení, statistika a číselné údaje) ; 

umírající (statistika a číselné údaje) ; mortalita v nemocnicích 

AB: Rychle probíhající demografické změny a měnící se spektrum nemocí 

ovlivňují i požadavky na systémy zdravotní a sociální péče. Klesající 

úmrtnost v jednotlivých věkových kategoriích a rostoucí střední délka 

života se odrážejí ve struktuře uživatelů zdravotních služeb, struktuře 

příčin úmrtí a samozřejmě také ve věkové struktuře zemřelých osob. Česká 

republika patří mezi země s rychle stárnoucí populací. Přestože si většina 

lidí přeje nejen žít, ale také zemřít doma, v roce 2012 téměř tři čtvrtiny 

lidí zemřely v nemocnici nebo v jiném zdravotnickém a sociálním zařízení. 

Přes zhoršující se zdravotní stav obyvatel pobytových zařízení sociálních 

služeb a vysoký počet lidí, kteří v nich umírají, je zajištění zdravotní 



péče v těchto zařízeních u nás zatím problematické. Paliativní a dlouhodobá 

péče by měly být poskytovány tak, aby byly schopny reagovat na měnící se 

potřeby naší populace, a to bez ohledu na resort, ve kterém se tato 

zařízení nacházejí. 

IN: Číslo grantové zprávy: NT11325 

SG: NLK: B 1 ; neváz. 1068 

LI: http://www.prolekare.cz/casopis-lekaru-ceskych-clanek/pece-na-konci-

zivota-v-ceske-republice-58603 - Meditorial 

AN: bmc16022158           DT: 201608 

 

3. 

TI: Dobrá smrt: eutanazie očima studentů medicíny 

AU: Kuře, Josef, 1963- — Vaňharová, Michaela 

AD: Ústav lékařské etiky, Masarykova univerzita, Brno 

CI: Časopis lékařů českých. 2014, roč. 153, č. 3, s. 146-153. ISSN: 0008-

7335; 1805-4420 (elektronická verze). 

LA: cze                   RT: články 

DE: postoj ke smrti ; eutanazie ; ženské pohlaví ; lidé ; mužské pohlaví ; 

terminologie jako téma ; průzkumy a dotazníky ; statistika jako téma ; 

studenti lékařství 

AB: V laické i odborné veřejnosti existují velmi diverzní pojmová pojetí 

eutanazie. Přitom přesné sémantické určení eutanazie je jedním z důležitých 

předpokladů pro následnou smysluplnou etickou diskuzi eutanazie. Článek 

analyzuje empirickou studii zkoumající chápání eutanazie studenty medicíny. 

Cílem výzkumu bylo zjistit, jaké sémantické vymezení eutanazie používají 

studenti prvního ročníku medicíny. 

SG: NLK: B 1 ; neváz. 1068 

LI: http://www.prolekare.cz/casopis-lekaru-ceskych-clanek/dobra-smrt-

eutanazie-ocima-studentu-mediciny-48951 - Meditorial 

AN: bmc14063006           DT: 201406 

 

 

Časopis Medical Tribune 

 

1. 

TI: Paliativní péči ročně potřebuje 70 000 lidí 

CI: Medical tribune : aktuální - nezávislá - mezinárodní. 2017, roč. 13, č. 

8, C1, C2. ISSN: 1214-8911. 

LA: cze                   RT: články 

PT: novinové články 

SG: NLK: B 2365 ; neváz. 1217 b 

LI: http://www.tribune.cz/tituly/mtr - domovská stránka časopisu 

AN: bmc17018065           DT: 201705 

 

2. 

TI: Ad Propouštění z nemocnice - a co dál?; Nepřeceňujeme současnou 

medicínu, mysleme také na smrt; Hospice by měly dostat od příštího roku víc 

peněz 

AU: Bouzek, Petr 

CI: Medical tribune : aktuální - nezávislá - mezinárodní. 2017, roč. 13, č. 

3, A3. ISSN: 1214-8911. 

LA: cze                   RT: články 

PT: komentáře ; novinové články 

SG: NLK: B 2365 ; neváz. 1217 b 

LI: http://www.tribune.cz/tituly/mtr - domovská stránka časopisu 

AN: bmc17012597           DT: 201704 

 

 

3. 

TI: Hospice by měly dostat od příštího roku víc peněz 



AU: Huneš, Robert, 1968- 

AD: Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče 

CI: Medical tribune : aktuální - nezávislá - mezinárodní. 2017, roč. 13, č. 

2, B3. ISSN: 1214-8911. 

LA: cze                   RT: články 

PT: novinové články 

SG: NLK: B 2365 ; neváz. 1217 b 

LI: http://www.tribune.cz/tituly/mtr - domovská stránka časopisu 

AN: bmc17012556           DT: 201704 

 

4. 

TI: Od dubna se začne zkušebně proplácet péče v devíti mobilních hospicích 

CI: Medical tribune : aktuální - nezávislá - mezinárodní. 2015, roč. 11, č. 

4, A5. ISSN: 1214-8911. 

LA: cze                   RT: články 

PT: novinové články 

DE: lidé ; péče v hospici (ekonomika, organizace a řízení) ; pojištění 

zdravotní všeobecné (ekonomika, organizace a řízení) ; hospicová a 

paliativní péče (ekonomika, organizace a řízení) 

SG: NLK: B 2365 ; neváz. 1217 b 

LI: http://www.tribune.cz/tituly/mtr - domovská stránka časopisu 

AN: bmc15020629           DT: 201506 

 

5. 

TI: Až příliš častá věta: "Předán k symptomatické léčbě praktickému lékaři" 

AU: Ondřichová, Lucie 

CI: Medical tribune : aktuální - nezávislá - mezinárodní. 2014, roč. 10, č. 

11, B4. ISSN: 1214-8911. 

LA: cze                   RT: články 

PT: novinové články 

DE: onkologická péče - zařízení (využití) ; lidé ; nádory (mortalita, 

terapie) ; paliativní péče ; onkologické ošetřovatelství (metody) ; 

průzkumy a dotazníky ; praktičtí lékaři 

SG: NLK: B 2365 ; neváz. 1217 b 

LI: http://www.tribune.cz/tituly/mtr - domovská stránka časopisu 

AN: bmc14068661           DT: 201408 

 

 

Časopis Zdravotnické noviny 

 

1. 
TI: Ministerstvo má plán na rychlou pomoc hospicové péči 

AU: Citores, Filip Kůt 

CI: Zdravotnické noviny : odborné fórum zdravotnictví a sociální péče. 

2017, roč. 66, č. 3, s. 2. ISSN: 0044-1996. 

LA: cze                   RT: články 

PT: novinové články 

SG: NLK: B 2591 ; neváz. 939 

LI: http://www.zdravky.cz/ - domovská stránka časopisu 

AN: bmc17014684           DT: 201704 

 
2. 

TI: Mobilní hospic pro děti je u nás stále převážně nedostupný 

AU: Citores, Filip Kůt 

CI: Zdravotnické noviny : odborné fórum zdravotnictví a sociální péče. 

2016, roč. 65, č. 24, s. 1, 3. ISSN: 0044-1996. 

LA: cze                   RT: články 

PT: novinové články 

DE: dítě ; služby domácí péče (ekonomika, pracovní síly, organizace a 

řízení) ; lidé ; hospicová a paliativní péče (ekonomika, pracovní síly, 



organizace a řízení) 

SG: NLK: B 2591 ; neváz. 939 

LI: http://www.zdravky.cz/ - domovská stránka časopisu 

AN: bmc17004020           DT: 201701 

 

3. 

TI: Paliativní péči se medici učí okrajově. Jejich povědomí měla zlepšit 

kampaň 

AU: Koubová, Michaela 

CI: Zdravotnické noviny : odborné fórum zdravotnictví a sociální péče. 

2016, roč. 65, č. 6, s. 7. ISSN: 0044-1996. 

LA: cze                   RT: články 

PT: novinové články 

DE: studium lékařství ; studium vysokoškolské ; studium ošetřovatelství ; 

výchova, vzdělávání ; studium lékařství specializační postgraduální ; lidé 

; paliativní péče 

SG: NLK: B 2591 ; neváz. 939 

LI: http://www.zdravky.cz/ - domovská stránka časopisu 

AN: bmc16030888           DT: 201611 

 

4. 

TI: Legalizace eutanázie? Nejdřív musíme mít kvalitní paliativní péči a 

připravené lékaře, říkají odborníci 

AU: Koubová, Michaela 

CI: Zdravotnické noviny : odborné fórum zdravotnictví a sociální péče. 

2016, roč. 65, č. 3, s. 7. ISSN: 0044-1996. 

LA: cze                   RT: články 

PT: novinové články 

DE: eutanazie (zákonodárství a právo, psychologie, etika) ; lidé ; 

paliativní péče (zákonodárství a právo, pracovní síly, organizace a řízení) 

SG: NLK: B 2591 ; neváz. 939 

LI: http://www.zdravky.cz/ - domovská stránka časopisu 

AN: bmc16025210           DT: 201609 

 

 Časopis Tempus medicorum 

 
1. 

TI: Eutanázie – pro a proti : Mimořádná konference České lékařské komory 

AU: Ptáček, Radek, 1975- 

CI: Tempus medicorum : časopis České lékařské komory. 2015, roč. 24, č. 6, 

s. 7. ISSN: 1214-7524. 

LA: cze                   RT: články 

DE: kongresy jako téma ; eutanazie 

SG: NLK: B 1857 ; neváz. 1246 b 

LI: http://www.lkcr.cz/tempus-medicorum-353.html - domovská stránka 

časopisu 

AN: bmc15039446           DT: 201512 

 

 

Časopis Zdravotnictví a medicína 

 
1. 

TI: Dětská paliativní péče je v ČR obtížně dostupná 

AU: Skálová, Andrea 

CI: Zdravotnictví a medicína : čtrnáctideník pro odborníky ve zdravotnictví 

a farmacii. 2016, roč. 2016, č. 12, s. 4-5. ISSN: 2336-2987. 

LA: cze                   RT: články 

PT: novinové články 

DE: dítě ; lidé ; paliativní péče (organizace a řízení) ; péče o umírající 

(organizace a řízení) 



SG: NLK: B 2694 ; neváz. 940 

LI: http://zdravi.euro.cz/archiv/mlada-fronta-zdravotnicke-noviny-

zdn/covers - domovská stránka časopisu 

AN: bmc17010265           DT: 201703 

 

2. 

TI: Domácí dětská paliativní péče není dostupná 

CI: Zdravotnictví a medicína : čtrnáctideník pro odborníky ve zdravotnictví 

a farmacii. 2016, roč. 2016, č. 6, s. 37. ISSN: 2336-2987. 

LA: cze                   RT: články 

PT: zprávy ; novinové články 

SG: NLK: B 2694 ; neváz. 940 

LI: http://zdravi.euro.cz/archiv/mlada-fronta-zdravotnicke-noviny-

zdn/covers - domovská stránka časopisu 

AN: bmc16030800           DT: 201610 

 

3. 

TI: Eutanazie – pro a proti 

CI: Zdravotnictví a medicína : čtrnáctideník pro odborníky ve zdravotnictví 

a farmacii. 2015, roč. 2015, č. 6, s. 43. ISSN: 2336-2987. 

LA: cze                   RT: články 

PT: novinové články 

DE: kongresy jako téma ; eutanazie 

SG: NLK: B 2694 ; neváz. 940 

LI: http://zdravi.euro.cz/archiv/mlada-fronta-zdravotnicke-noviny-

zdn/covers - domovská stránka časopisu 

AN: bmc15024427           DT: 201507 

 

4. 

TI: Vztah ke smrti a umírání vypovídá o kultuře společnosti 

AU: Klusáková, Petra 

CI: Zdravotnictví a medicína : čtrnáctideník pro odborníky ve zdravotnictví 

a farmacii. 2015, roč. 2015, č. 3, s. 1-3. ISSN: 2336-2987. 

LA: cze                   RT: články 

PT: novinové články 

DE: postoj ke smrti ; kongresy jako téma ; smrt ; studium lékařství 

pregraduální ; lidé ; role lékaře ; paliativní péče ; dříve vyslovené přání 

; umírající 

SG: NLK: B 2694 ; neváz. 940 

LI: http://zdravi.euro.cz/archiv/mlada-fronta-zdravotnicke-noviny-

zdn/covers - domovská stránka časopisu 

AN: bmc15024145           DT: 201507 

 

5. 

TI: Nádorová anorexie a kachexie u nemocných v programu paliativní 

onkologické péče 

AU: Slováček, Ladislav, 1971- 

AD: Ambulance paliativní onkologické péče, Klinika onkologie a radioterapie 

LF UK a FN, Hradec Králové 

CI: Zdravotnictví a medicína : čtrnáctideník pro odborníky ve zdravotnictví 

a farmacii. 2014, roč. 2014, č. 19, s. 36-37. ISSN: 2336-2987. 

LA: cze                   RT: články 

PT: práce podpořená grantem 

DE: hormony kůry nadledvin (aplikace a dávkování, farmakologie, 

terapeutické užití) ; nechutenství (prevence a kontrola, terapie) ; 

antidepresiva (aplikace a dávkování, farmakologie, terapeutické užití) ; 

benzodiazepiny (aplikace a dávkování, farmakologie, terapeutické užití) ; 

kachexie (prevence a kontrola, terapie) ; poradenství ; enterální výživa 

(klasifikace, metody, využití) ; hormony (aplikace a dávkování, 

farmakologie, terapeutické užití) ; lidé ; lékařská onkologie (pracovní 

síly, metody, organizace a řízení, trendy, etika) ; paliativní péče ; 



onkologické ošetřovatelství ; parenterální výživa (klasifikace, metody, 

využití) ; kvalita života ; antipsychotika (aplikace a dávkování, 

farmakologie, terapeutické užití) ; péče o umírající (metody, psychologie, 

etika) ; Karnofského skóre ; progrese nemoci ; chuťová stimulancia 

(terapeutické užití) ; nutriční terapie (využití) 

SG: NLK: B 2694 ; neváz. 940 

LI: http://zdravi.euro.cz/archiv/mlada-fronta-zdravotnicke-noviny-

zdn/covers - domovská stránka časopisu 

AN: bmc15015775           DT: 201504 

 

6. 

TI: Belgie legalizovala eutanazii u dětí 

CI: Zdravotnictví a medicína : čtrnáctideník pro odborníky ve zdravotnictví 

a farmacii. 2014, roč. 2014, č. 4, s. 10. ISSN: 2336-2987. 

LA: cze                   RT: články 

PT: novinové články 

SG: NLK: B 2694 ; neváz. 940 

LI: http://zdravi.euro.cz/archiv/mlada-fronta-zdravotnicke-noviny-

zdn/covers - domovská stránka časopisu 

AN: bmc14050103           DT: 201403 

 

 

Časopis Florence 

 
1. 

TI: Paliativní péče byla tématem podzimní konference Plzeňského regionu ČAS 

AU: Krocová, Jitka 

AD: FZS ZČU Plzeň 

CI: Florence : časopis moderního ošetřovatelství. 2016, roč. 12, č. 12, s. 

38. ISSN: 1801-464X. 

LA: cze                   RT: články 

PT: zprávy 

DE: kongresy jako téma ; paliativní péče 

SG: NLK: B 2389 ; neváz. 669 a 

LI: http://www.florence.cz/ - domovská stránka časopisu 

AN: bmc17012349           DT: 201704 

 

2. 

TI: Vybrané aspekty kvality života pacientů s pokročilou formou chronického 

srdečního selhání v paliativní péči z dotazníku WHOQOL-OLD – blízké vztahy, 

naplnění, smrt a umírání 

AU: Novotná, Helena — Kala, Miroslav, 1958- 

AD: Fakulta zdravotnických věd, Univerzita Palackého v Olomouci, Nemocnice 

Tábor, a. s. 

CI: Florence : časopis moderního ošetřovatelství. 2016, roč. 12, č. 1-2, s. 

25-27. ISSN: 1801-464X. 

LA: cze                   RT: články 

DE: staří nad 80 let ; staří ; ženské pohlaví ; srdeční selhání ; lidé ; 

interpersonální vztahy ; mužské pohlaví ; paliativní péče ; průzkumy a 

dotazníky ; statistika jako téma ; kvalita života ; stupeň závažnosti 

nemoci ; umírající 

AB: Adaptace na nevyléčitelné onemocnění znamená změnu hodnotových 

žebříčků, priorit i očekávání od života. Představa pacienta o dobré kvalitě 

života a jeho hodnocení aktuální kvality života je důležité z hlediska 

plánování lékařských, ošetřovatelských, psychologických i sociálních 

intervencí. Příspěvek prezentuje dílčí část výzkumu zaměřenou na 

subjektivní vnímání kvality života pacientů s pokročilým chronickým 

srdečním selháním, kterým je poskytována obecná paliativní péče. 

SG: NLK: B 2389 ; neváz. 669 a 

LI: http://www.florence.cz/ - domovská stránka časopisu 

AN: bmc16008357           DT: 201603 



 

3. 

TI: Důstojný život do poslední chvíle 

AU: Borková, Klára — Kratochvílová, Martina 

AD: Anesteziologicko-resuscitační oddělení, Nemocnice Most, o. z. 

CI: Florence : časopis moderního ošetřovatelství. 2015, roč. 11, č. 6, s. 

5. ISSN: 1801-464X. 

LA: cze                   RT: články 

DE: hospice ; lidé ; pojištění zdravotní všeobecné ; hospicová a paliativní 

péče (ekonomika, zákonodárství a právo, metody) 

SG: NLK: B 2389 ; neváz. 669 a 

LI: http://www.florence.cz/ - domovská stránka časopisu 

AN: bmc15026036           DT: 201508 

 

4. 

TI: Hospic očima veřejnosti 

AU: Lešková, Ludmila 

CI: Florence : časopis moderního ošetřovatelství. 2015, roč. 11, č. 11, s. 

26-27. ISSN: 1801-464X. 

LA: cze                   RT: články 

DE: postoj ; stupeň vzdělání ; výchova, vzdělávání ; rodina ; hospice 

(pracovní síly, organizace a řízení, trendy, etika) ; lidé ; věkové skupiny 

; brožury ; průzkumy a dotazníky (využití) ; výzkum (klasifikace, výchova, 

pracovní síly, organizace a řízení, statistika a číselné údaje) ; internet 

; informace pro uživatele zdravotní péče 

SG: NLK: B 2389 ; neváz. 669 a 

LI: http://www.florence.cz/ - domovská stránka časopisu 

AN: bmc15038287           DT: 201512 

 

 

5. 

TI: Dlouhodobá péče a péče v poslední fázi života ve Velké Británii 

AU: Wasserburgerová, Lenka 

AD: Habrovanský zámek p.o., Domov pro zdravotně postižené, Domov pro 

seniory 

CI: Florence : časopis moderního ošetřovatelství. 2014, roč. 10, č. 10, s. 

28-29. ISSN: 1801-464X. Literatura 

LA: cze                   RT: články 

DE: Spojené království ; lidé ; dlouhodobá péče (pracovní síly) ; zdravotní 

sestry v klinické praxi ; ošetřovatelská péče ; péče o umírající ; 

hospicová a paliativní péče 

SG: NLK: B 2389 ; neváz. 669 a 

LI: http://www.florence.cz/ - domovská stránka časopisu 

AN: bmc15021593           DT: 201506 

 

6. 

TI: Nemylme se v paliativní péči 

AU: Kaňová, Michaela 

CI: Florence : časopis moderního ošetřovatelství. 2014, roč. 10, č. 3, s. 

36-37. ISSN: 1801-464X. Literatura 

LA: cze                   RT: články 

DE: lidé ; péče o umírající (využití) ; hospicová a paliativní péče 

SG: NLK: B 2389 ; neváz. 669 a 

LI: http://www.florence.cz/ - domovská stránka časopisu 

AN: bmc14062180           DT: 201406 

 

Časopis Sestra 

 
1. 

TI: Psychologicko-etické aspekty bolesti a utrpenia 

AU: Ondriová, Iveta — Fertaľová, Terézia — Hadašová, Lívia 



AD: Katedra ošetrovateľstva Fakulty zdravotníckych odborov PU v Prešove 

CI: Zdravotnictví a medicína : čtrnáctideník pro odborníky ve zdravotnictví 

a farmacii. 2016, roč. 2016, č. 11 (Sestra), s. 19-20. ISSN: 2336-2987. 

CI: Sestra : odborný dvouměsíčník pro zdravotní sestry. 2016, s. 19-20. 

ISSN: 1210-0404. 

LA: slo                   RT: články 

DE: ošetřovatelská péče (etika) ; bolest (psychologie) ; vztah sestra-

pacient (etika) ; kvalita života (psychologie) ; práva pacientů ; chronická 

bolest ; akutní bolest ; hospicová a paliativní péče 

SG: NLK: B 2694 ; neváz. 940 

AN: bmc17001661           DT: 201701 

 

2. 

TI: Ritualizované vs. institucionalizované umírání pohledem sestry 

lůžkového hospice 

AU: Chovanová, Martina 

AD: Hospic Chrudim 

CI: Zdravotnictví a medicína : čtrnáctideník pro odborníky ve zdravotnictví 

a farmacii. 2016, roč. 2016, č. 4 (Sestra), s. 32. ISSN: 2336-2987. 

CI: Sestra : odborný dvouměsíčník pro zdravotní sestry. 2016, s. 32. ISSN: 

1210-0404. 

LA: cze                   RT: články 

DE: postoj ke smrti ; zdravotnický personál (výchova, etika) ; nemocnice 

(pracovní síly, normy, využití) ; dějiny ošetřovatelství ; domácí 

ošetřování (metody, využití) ; hospice (dějiny, pracovní síly, metody, 

etika) ; lidé ; ošetřovatelská péče ; paliativní péče ; náboženství ; péče 

o umírající ; návštěvy pacientů 

SG: NLK: B 2694 ; neváz. 940 

AN: bmc16016095           DT: 201606 

 

3. 

TI: Postoj studentů medicíny k eutanazii s ohledem na otázku víry 

AU: Vašková, Barbora 

AD: Vyšší odborná škola zdravotnické, Zlín 

CI: Zdravotnictví a medicína : čtrnáctideník pro odborníky ve zdravotnictví 

a farmacii. 2015, roč. 2015, č. 5 (Sestra), s. 31. ISSN: 2336-2987. 

CI: Sestra : odborný dvouměsíčník pro zdravotní sestry. 2015, s. 31. ISSN: 

1210-0404. 

LA: cze                   RT: články 

DE: postoj ke smrti ; eutanazie ; lidé ; průzkumy a dotazníky ; náboženství 

; náboženství a lékařství ; studenti lékařství 

SG: NLK: B 2694 ; neváz. 940 

AN: bmc15024323           DT: 201507 

 

4. 

TI: Léčebná rehabilitace v paliativní medicíně 

AU: Košťál, Jiří, 1945- 

AD: Hospic Chrudim 

CI: Zdravotnictví a medicína : čtrnáctideník pro odborníky ve zdravotnictví 

a farmacii. 2015, roč. 2015, č. 1 (Sestra), s. 30. ISSN: 2336-2987. 

CI: Sestra : odborný dvouměsíčník pro zdravotní sestry. 2015, s. 30. ISSN: 

1210-0404. 

LA: cze                   RT: články 

DE: lidé ; paliativní péče (metody) ; rehabilitace (metody) ; hospicová a 

paliativní péče 

SG: NLK: B 2694 ; neváz. 940 

AN: bmc15024117           DT: 201507 

 

5. 

TI: Lidská důstojnost u terminálně nemocných 

AU: Domanská, Petra — Sedláková, Markéta 



AD: Fakulta humanitních studií, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 

CI: Zdravotnictví a medicína : čtrnáctideník pro odborníky ve zdravotnictví 

a farmacii. 2014, roč. 2014, č. 14 (Sestra), s. 24-25. ISSN: 2336-2987. 

CI: Sestra : odborný dvouměsíčník pro zdravotní sestry. 2014, s. 24-25. 

ISSN: 1210-0404. 

LA: cze                   RT: články 

DE: komunikace ; sběr dat ; rodina (psychologie) ; nemocnice pro chronická 

onemocnění (pracovní síly, organizace a řízení, normy, využití, statistika 

a číselné údaje) ; hospice (pracovní síly, metody, organizace a řízení, 

normy, trendy, využití, statistika a číselné údaje, etika) ; lidé ; 

pacienti hospitalizovaní ; výsledky a postupy - zhodnocení (zdravotní péče) 

; vztah sestra-pacient ; paliativní péče (pracovní síly, metody, organizace 

a řízení, využití, statistika a číselné údaje, etika) ; průzkumy a 

dotazníky ; kvalita života ; péče o umírající (pracovní síly, metody, 

psychologie, etika) ; umírající (psychologie, statistika a číselné údaje) ; 

reforma zdravotní péče ; důstojnost lidského života 

SG: NLK: B 2694 ; neváz. 940 

AN: bmc14081165           DT: 201412 

 

6. 

TI: Lze na odděleních LDN poskytovat paliativní péči? 

AU: Stichová, Věra 

AD: LDN, Svitavská nemocnice 

CI: Sestra : odborný dvouměsíčník pro zdravotní sestry. 2014, roč. 24, č. 

5, s. 35-37. ISSN: 1210-0404. Literatura 

LA: cze                   RT: články 

DE: komunikace ; rodina ; nemocnice pro chronická onemocnění (organizace a 

řízení, využití) ; lidé ; paliativní péče (pracovní síly, organizace a 

řízení, psychologie) ; péče o umírající (metody) 

AB: Důstojné prožití posledních dnů ůživota, nejlépe v kruhu svých 

blízkých, je práním a určitě i právem každého umírajícího. Často jsou tyto 

termíny spojovány s hospicovou péčí. Na našem oddělení se snažíme lidskost 

a důstojnost převést do podmínek a prostředí LDN. 

SG: NLK: B 1775 ; neváz. 674 a 

LI: http://zdravi.euro.cz/archiv/sestra/covers - domovská stránka časopisu 

AN: bmc14063055           DT: 201406 

 

7. 

TI: Paliativní péče z pohledu studentů ošetřovatelství 

AU: Cinová, Jana — Ondriová, Iveta 

AD: Katedra ošetrovateľstva, Fakulta zdravotníckych odborov, Prešovská 

univerzita v Prešove, Prešov 

CI: Sestra : odborný dvouměsíčník pro zdravotní sestry. 2014, roč. 24, č. 

2, s. 35-36. ISSN: 1210-0404. Literatura 

LA: cze                   RT: články 

DE: lidé ; paliativní péče ; průzkumy a dotazníky ; studenti 

ošetřovatelství ; péče o umírající ; směrnice jako téma 

AB: Je nezpochybnitelnou skutečností, že provázení umírajících pacientů si 

od každého člena multidisciplinárního týmu, nevyjímaje ani studenty 

lékařských a nelékařských oborů, vyžaduje aspekt zodpovědnosti a lidskosti. 

Příspěvek poukazuje na výsledky průzkumu zaměřeného na postoj studentů 

oboru ošetřovatelství k poskytování paliativní ošetřovatelské péče 

umírajícím pacientům. 

SG: NLK: B 1775 ; neváz. 674 a 

LI: http://zdravi.euro.cz/archiv/sestra/covers - domovská stránka časopisu 

AN: bmc14057904           DT: 201405 

 

8. 

TI: Nejpodstatnější humanitární aktivitou je provozování hospiců 

AU: Němec, Vladimír 

AD: Velká rada Českého velkobailiviku ŘSJL; o. s. Hospic Štrasburk 



CI: Sestra : odborný dvouměsíčník pro zdravotní sestry. 2014, roč. 24, č. 

3, s. 41. ISSN: 1210-0404. 

LA: cze                   RT: články 

PT: komentáře 

SG: NLK: B 1775 ; neváz. 674 a 

LI: http://zdravi.euro.cz/archiv/sestra/covers - domovská stránka časopisu 

AN: bmc14058073           DT: 201405 

 

 

 

 

 

 

 

 


