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Realizace dobrovolnické služby má v českém zdravotnictví relativně krátkou historii. Dobrovolníci  

se v našich nemocnicích začali objevovat koncem devadesátých let minulého století. První programy 

dobrovolnictví (dále jen „PD“) začaly vznikat víceméně živelně a nekoordinovaně, v závislosti  

na motivaci a aktivitě nadšených jednotlivců. Přesto se brzy ukázalo, že PD mají velký potenciál  

a mohou významně zlepšit psychosociální péči o pacienty. Domácí i zahraniční zkušenosti ukazují,  

že kvalitní PD má významný vliv na to, jak pacienti vnímají kvalitu a bezpečí poskytované zdravotní 

péče, a to pozitivně působí na jejich spokojenost s péčí a pobytem v nemocnici. To byly hlavní důvody, 

proč v nedávné době vznikla na půdě odboru zdravotní péče Ministerstva zdravotnictví pracovní 

skupina, která měla za úkol připravit projekt, který by nastínil systematické řešení dobrovolnictví ve 

zdravotnictví a podpořil jeho rozvoj v ČR. Příležitostí byla také možnost získat finanční podporu 

z prostředků Evropské Unie. Projektová žádost byla úspěšná, a tak v roce 2019 započala realizace 

projektu s názvem „Efektivizace systému nemocniční péče v ČR prostřednictvím dobrovolnické 

činnosti“, reg. č. CZ. 03.3X/0.0/0.0/15_018/0007517 (dále jen „projekt“).  

Podstatou projektu je snaha zavést do českého zdravotnictví fungující a profesionálně řízený PD  

a zapojit dobrovolnické aktivity do systému kontinuálního zvyšování kvality a efektivity poskytovaných 

zdravotních služeb. Účelem je ukázat, že řízené zapojení dobrovolníků do nemocniční péče, sjednocení 

a profesionalizace PD, povede ke zvýšení kvality péče. Nejvíce budou profitovat pacienti, kteří jsou 

dlouhodobě a opakovaně hospitalizovaní, pacienti s omezenou mobilitou, pacienti v seniorském věku, 

hospitalizované děti a pacienti s komunikační bariérou, včetně etnických menšin a cizinců.  Projekt je 

realizován prostřednictvím devíti klíčových aktivit, které na sebe logicky navazují a jsou obsahově 

provázané. Prostřednictvím těchto aktivit postupně dochází v českých nemocnicích k rozšíření 

dobrovolnictví, ke zvýšení počtu dobrovolníků, k omezení nesystémových prvků a potlačení nahodilosti 

a chaotičnosti dobrovolnických činností.   

Kurz pro koordinátory dobrovolníků ve zdravotních službách 

Jednou z klíčových aktivit projektu je příprava a realizace vzdělávacího kurzu pro koordinátory 

dobrovolníků ve zdravotních službách (dále jen „KDZS“). Koordinátoři jsou klíčovými osobami PD  

v nemocnicích. Zavádějí dobrovolnictví tam, kde zatím takový program není a inovují jej tam, kde již 

dobrovolnictví funguje, avšak potřebuje rozvinout a profesionalizovat. K tomu koordinátoři potřebují 

specifické znalosti a dovednosti. Modelový vzdělávací kurz pro tyto odborníky je proto klíčová aktivita, 

která byla v rámci projektu jako první v průběhu roku 2021 plně realizována a ukončena závěrečnými 

zkouškami. Příprava kurzu započala již brzy po zahájení projektu v roce 2019. Jako realizátor kurzu byl 

vybrán Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Praha (dále jen „IPVZ“), který byl jedinou 

institucí s navázanou spoluprací s nemocnicemi, ve kterých bylo možné, díky dlouhodobé zkušenosti 

s PD, uskutečnit praktickou část výuky. Protože IPVZ ani žádná jiná zdravotnická vzdělávací instituce 

neměla doposud žádné zkušenosti se vzděláváním v oblasti dobrovolnictví, bylo úkolem realizačního 

týmu projektu (dále jen „RT“) vzdělávací kurz pro koordinátory kompletně připravit. To se týkalo jeho 

obsahu, formy, výběru lektorů i časového harmonogramu. V rámci RT byl vytvořen užší čtyřčlenný tým, 

který se přípravě kurzu systematicky věnoval.  Koordinací prací byla pověřena PhDr. Helena Hnilicová, 



Ph.D. členka RT, která dlouhodobě působí v oblasti pregraduálního i postgraduálního vzdělávání  

ve zdravotnictví.  

 

Metodický pokyn pro přípravu vzdělávacího kurzu pro KDZS 

Protože projekt řeší rozvoj dobrovolnictví ve zdravotnictví na národní úrovni, bylo rozhodnuto,  

že prvním krokem bude vytvoření obecně platného Metodického doporučení pro přípravu kurzu,  

ve kterém budou stanoveny základní podmínky a pravidla, které vzdělávací kurz musí splnit, aby byl 

uznán jako kvalifikační předpoklad pro pozici KDZS. Příprava propracovaného metodického doporučení 

pro přípravu kurzu je výsledkem společné práce odborných garantů RT projektu. Metodický pokyn 

definuje cíle kurzu a obsahuje jeho rámcový obsah, formu a délku, počet účastníků, návaznosti mezi 

jednotlivými tématy, doporučenou formu výuky i studijní materiály. Samostatnou kapitolou jsou části, 

ve kterých jsou popsány podmínky, které absolvent musí splnit, aby získal osvědčení. 

 

Obsah, forma, délka a realizace kurzu  

Vzdělávací kurz pro KDZS měl část teoretickou a praktickou a probíhal ve dvou bězích v květnu a červnu 

2021. Obsah i forma kurzu byly v obou bězích koncipovány stejně. První běh byl určen pro koordinátory 

ze spolupracujících zdravotnických zařízení, ve kterých PD již probíhá, účastníci mají větší či menší 

zkušenosti s dobrovolnictvím, a mohou tedy na tyto zkušenosti navazovat. Tomu byl také přizpůsoben 

výklad problematiky, kdy lektoři dávali větší prostor pro diskusi a sdílení zkušeností. V první skupině 

bylo 16 účastníků. Druhý běh byl určen pro účastníky ze zdravotnických zařízení, kde PD zatím 

neprobíhá, ale je zájem dobrovolnictví co nejdříve zahájit a rozvíjet. Z těchto zařízení se kurzu účastnilo 

14 potencionálních koordinátorů dobrovolnictví.  

Kurz měl část teoretickou i praktickou, jejich hodinová dotace byla rovnoměrně rozdělena na 40 hodin 

teoretické výuky a 40 hodin praxe. Praxe probíhala v Dobrovolnickém centru ve Fakultní nemocnici 

v Motole a ve Fakultní Thomayerově nemocnici.  Pro účely praxe byli účastníci rozděleni do malých 

skupin čítajících 4-5 účastníků. Praxe vždy následovala po absolvování teoretické části pod vedením 

vedoucích koordinátorek dobrovolnictví v každé z nemocnic. Probíhala prezenčně, avšak s řadou 

omezení, souvisejících s epidemiologickou situací. Z tohoto důvodu mohl nácvik některých 

dobrovolnických aktivit probíhat pouze „virtuálně“, tj. účastníci praxe „hráli“ role pacientů, ke kterým 

nebyl v dané době přístup dobrovolníků povolen. Přesto byla praxe hodnocena jako přínosná. 

Z epidemiologických důvodů proběhla teoretická část kurzu distanční formou v režii IPVZ. Přes určité 

obavy organizátorů kurzu, lektorů i účastníků, proběhla distanční forma výuky bez technických 

problémů. Lze soudit, že posluchači i lektoři se s danou situací vyrovnali a obsahová kvalita kurzu tím 

nebyla nijak významně ovlivněna. Ukázalo se, že i na diskusi v online prostředí si obě strany zvykly, což 

dokládá relativně bohatá diskuse.   

Díky zlepšení epidemiologické situace bylo možné ukončit kurz závěrečným dnem kurzu prezenčně  

(21. 6. a 22. 6. 2021) v prostorách IPVZ v Praze. Jeho dopoledním programem byla evaluace 

a možnosti hodnocení efektivity PD, což vhodně ukončilo teoretickou část kurzu. Odpolední diskusní 

 a interaktivní část, byla věnována rizikovým faktorům dobrovolnictví ve zdravotnictví a osobnostním 

předpokladům pro práci koordinátora ve zdravotnictví. Prezenční forma závěrečného dne umožnila 

setkání členů RT projektu s posluchači a poskytla účastníkům příležitost klást otázky k Metodice 

i k dalším projektovým aktivitám. Frekventanti kurzu měli také možnost poskytnout bezprostřední 

zpětnou vazbu ke kurzu a jeho průběhu. Posluchači v obou bězích ocenili možnost osobního setkání 

s ostatními kolegy alespoň na závěr kurzu i přítomnost členů RT a jejich účast v odpolední diskusi. 



Obsah vzdělávacího kurzu se odvíjel od rozhodujících činností, které koordinátoři 

dobrovolnictví ve své praxi vykonávají. Obsahoval sedm následujících tematických celků, které 

byly probírány, vysvětleny a diskutovány v teoretické části a posléze aplikovány v praktické 

části kurzu. Součástí praxe byla také zážitková supervize. 

- Dobrovolnictví a jeho význam ve společnosti se zaměřením na dobrovolnický program  

ve zdravotnictví a jeho přínos;  

- Systém řízení, plánování, příprava a organizace programu dobrovolnictví ve zdravotních 

službách (dále jen „PDZS“); 

- Fáze koordinace PDZS a systém práce koordinátora dobrovolníků; 

- Typy dobrovolnické činnosti a specifika pacientů na vybraných odděleních; 

- Řízení kvality a bezpečí PD a návaznost na řízení kvality zdravotních služeb u poskytovatelů 

zdravotních služeb;  

- Právní rámec a etické aspekty PD ve zdravotních službách; 

- Evaluace, efektivita a ekonomika PDZS.  

 

Ukončení kurzu  

Pro ukončení vzdělávacího kurzu bylo nutné účastnit se teoretické i praktické části vzdělávacího kurzu 

a úspěšně absolvovat závěrečnou zkoušku. Její součástí bylo:   

- navrhnout a vypracovat projekt realizace nového PD anebo inovace stávajícího PD  

ve zdravotnickém zařízení, kde účastnice/účastník působí a jeho prezentace před zkušební 

komisí, 

- úspěšně absolvovat závěrečný test, obsahující 30 otázek, které se odvíjely od obsahu kurzu  

a pokrývaly probíraná témata.  

 

Závěrečné zkoušky před zkušební komisí proběhly 6. 10 a 13. 10. 2021 a 10. 11. 2021.  Předsedkyní 

zkušební komise byla jedna z prvních propagátorek dobrovolnictví ve zdravotnictví Mgr. Dana 

Jurásková, Ph.D., MBA a MUDr. Mgr. Jolana Těšinová, Ph.D. Obě předsedkyně v kurzu také přednášely. 

Všichni účastníci zkoušku úspěšně absolvovali. Jejich celkový počet byl 28, dvě účastnice kurz 

nedokončily. 

Hodnocení kurzu 

Posluchači měli možnost vyjádřit svůj názor na kvalitu kurzu a ohodnotit jednotlivé přednášky  

i praktickou výuku vyplněním dotazníku, týkajícího se obsahu, formy a průběhu kurzu. Posluchači  

se ke kurzu a jeho kvalitě i k odborné úrovni přednášejících vyjadřovali vesměs pozitivně.  Navrhovali 

také témata, která by si přála více rozšířit. Jednalo se například o právní problematiku, či více  

a podrobnější informace o typech dobrovolnické činnosti. Ojediněle se vyskytly kritické připomínky, 

více k průběhu praxe, která byla značně ovlivněna pandemií covid-19.  Účastníci pilotního vzdělávacího 

kurzu jsou jeho prvními absolventy. Vedle absolvování vlastního vzdělávání poskytli důležitou zpětnou 

vazbu na celý koncept kurzu, tj. jeho obsah, formu i rozsah. Je také jejich zásluhou, že kurz bude 

upraven tak, aby co nejvíce odpovídal praktickým potřebám dobrovolnické činnosti v našich 

nemocnicích. Patří jim za to naše poděkování. 


