
 

   

  podpis vedoucího práce 

 
POSUDEK MAGISTERSKÉ DIPLOMOVÉ PRÁCE 

 

Student: Bc. Diana Šurková 

Téma práce: Fenomén smrti v práci sociálního pracovníka 

Vedoucí: Prof. PhDr. Beáta Krahulcová, CSc. 
 

Cíle práce, použitá metodika zpracování a její vhodnost 
Studentka svůj cíl práce i použitou metodiku zpracování volila vhodně, vzhledem k řešenému 
tématu práce. V práci se zaměřila zejména na teoretické vymezení smrti anticipované i 
náhlé, zvláštní pozornost věnuje fenoménu sebevraždy. Zdrojem informací jsou rozhovory 
s osobami se zkušeností, důležitým cílem bylo mapovat pocitovou nepřipravenost studentů 
SACH. Studentka velmi pečlivě pracovala s nejnovějšími poznatky z terénu, odborných 
publikací i dalších materiálů. Jádrem práce je popis podpory pozůstalým, kontrolování 
procesu truchlení, poradenství pro pozůstalé. 
Práce s odbornou literaturou a informačními zdroji 
Studentka odbornou literaturu nastudovala a snažila se publikované odborné obsahy použít 
v celém textu předkládané magisterské práce. Seznam použitých informačních zdrojů 
odpovídá požadavkům bibliografické normy, odkazované publikace jsou domácí i zahraniční 
provenience, jsou všechny k tématu relevantní a aktuální. 
Formální a jazykové zpracování včetně práce s odborným jazykem, celkový dojem 
Formální a jazykové zpracování je přiměřené.  
Odborný přínos práce, originalita a praktické využití 
Studentka velmi správně vymezila etickou podstatu sociální práce se smrtí, dilemata,  
profesní hodnoty. Hledala odpověď na základní otázku svých šetření, a to, do jaké míry je 
současná společnost reálně seznámena a zda v přiměřené míře rozumí roli sociální práce 
s umírajícími a pozůstalými, jejím limitům a významu v globalizované společnosti dneška. 
Struktura textu v teoretické i praktické části práce je metodologicky správná, dotazování 
pokrývá parametry základního výzkumu, metodika, operacionalizace i definované úkoly jsou 
smysluplné a ověřitelné, zpracování získaných dat výborné, závěry a doporučení, jež vyplývají 
z výzkumu, odpovídají stanoveným cílům. 
Splnění cílů práce, celkový postup řešení a závěry  
Lze konstatovat, že studentka splnila cíle práce a formulovala podnětné závěry.  
Otázky a úlohy k obhajobě závěrečné písemné práce 
1.Popište, jak jsou v současnosti hodnoceny cíle péče o pozůstalé v kontextu profesní etiky? 
2.Jaká jsou úskalí sběru dat v případě že respondenty jsou senioři.  
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