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 Předložená diplomní práce se v souladu s aktuálním živým zájmem o problematiku paliativní 

péče – tedy komplexní péče o umírající zabývá psychologickou a psychoterapeutickou stránkou 

tohoto komplexního a leckdy velmi náročného procesu. Autorka se zhostila tohoto tématu 

kompetentně a promyšleně. V literárně přehledové části své práce nejprve uvádí do problematiky 

paliativní péče, vhodně připomínajíc v době doznívající koronavirové krize, že slovo „paliativní“ 

souvisí s latinským „palium“, což jest rouška, kterou všichni tak dobře známe v posledních měsících. 

Tuto „roušku“ paliativní péče před námi poodkrývá. Jako psycholog přechází záhy k nemocnému 

umírajícímu pacientovi a vymezuje jednotlivé fáze procesu umírání. Přibližuje podrobněji fáze tohoto 

procesu, jak je známe z prací dr. Kübler-Rossové, přičemž upozorňuje, že je nelze brát jako stálý sled 

kroků procesu umírání, že podléhají individuálním proměnám. 

 V této části práce je cenné uvedení hlavních témat nevyléčitelně nemocných. Zabývá se 

potřebami pacientů v závěrečném období nemocných a přechází k vlastní psychologické a zejména 

psychoterapeutické práci při doprovázení těchto nemocných. 

 Vymezuje psychoterapii vůbec a její místo v systému komplexní péče o umírající. Podrobněji 

probírá psychoterapeutické přístupy a metody připadající v úvahu a v literatuře uváděné. Vedle 

klasických psychoterapeutických škol uvádí i jinak méně známé psychoterapeutické školy resp. 

přístupy, jako psychoterapii důstojnosti, psychoterapii CALM, či terapii zármutku. 

 V empirické části práce metodou hloubkového polostrukturovaného rozhovoru s celkem 

jedenácti  psychology/terapeuty působícími v oblasti paliativní péče s různou délkou a charakterem 

praxe snaží se postihnout problematiku psychoterapie při práci s umírajícími a v prostředí různých 

zařízení paliativní péče. Snaží se, alespoň na jednotlivých kazuistikách, když rozsáhlejších dat v této 

oblasti nemáme, ověřovat možnosti i problémy psychoterapeutickém práce v tomto prostředí. 

Dokládá je podrobnými záznamy těchto rozhovorů, jež analyzuje a vyvozuje z nich poznatky obecnější 

povahy, popř. náměty pro další zkoumání a psychoterapeutickou práci. 

 Práce je doplněna přiměřeně bohatým seznamem dostupné literatury k tématu a přílohami. 

 Autorka ve své diplomní práci prokázala podle mne s daným tématem náležitě pracovat, 

rozčlenila je v logicky na sebe dobře navazující části a prakticky doložila literární poznatky vlastní 

kvalitativní studií, jež je jedním z hodnotných vykročení do této zatím pro psychologii teprve se u nás 

otvírající oblast. 

 Zvládla výborně požadavky kladené na diplomní práci, jejíž výsledek v předložené podobě 

hodnotím jako výborný. 
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