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Autor si zvolil téma velmi náročné a v našich podmínkách zcela jistě aktuální. 
Psychologické aspekty stále do značné míry tabuizovaného tématu umírání blízké osoby u 

věkové skupiny mladých dospělých jsou zajímavé. Autor se problematice věnoval se 
zaujetím a snahou zachytit jej komplexně a s porozuměním.  

 Že jde o problematiku poměrně širokou, je patrné ze zpracovávání teoretické části, 
kdy bylo důležité nejen určit, která témata ještě zahrnout, ale také do jaké hloubky a 

v jaké struktuře tak, aby práce byla dobře vnitřně provázána. Ukázalo se, že 
psychologicky relevantních souvislostí tématu je opravdu celá řada. Myslím, že se 

autorovi vesměs podařilo klíčová témata pojednat, strukturovat a uvést relevantní 
informace. Jako velmi cenné považuji podkapitoly 2.4, týkající se užívaných copingových 

strategií, 2.5, věnovanou well-beingu v kontextu umírání blízké osoby a 3.4, pojednávající 
o paliativní péči, pracující s blízkými osobami umírajícího. 

 Autor stanovuje výzkumné otázky – není však zcela patrné, co má na mysli čtvrtou 
otázkou, zda je možné redukovat počet copingových strategií - mohl by se k tomu autor 

vyjádřit v rámci obhajoby? V rámci výzkumného projektu bych ráda ocenila realizovanou 
pilotáž projektu, která posloužila autorovi k vytvoření části dotazníku, zadávaného 

v rámci studie samotné. Z pilotáže pocházejí také kvalitativní údaje, které problematiku 
vhodně ilustrují. Autor adekvátně charakterizuje postup výzkumu a použité metody. 
Domnívám se, že etika výzkumu mohla být propracována a popsána ještě detailněji, 
chybějí informace k anonymizaci dat a ještě konkrétnější opatření pro ošetření 
nepříznivých emočních stavů v důsledku vyplnění dotazníku. Napadá autora, co by ještě 
mohl v tomto ohledu více udělat?  
 Oceňuji, že autor sdružuje zjištěné copingové strategie uváděné respondenty do 

skupin, nad nimiž se v rámci diskuse zamýšlí. Diskuse se věnuje zjištěním pocházejícím 
z výzkumu, nicméně tato zjištění nejsou konfrontována s  výstupy provedených studií na 

dané téma a tam, kde se na takové poznatky odkazují, nejsou uvedeny příslušné zdroje, 
což se domnívám, že jí ubírá na kvalitě. Uvažoval autor nad tím, že by nějak analyzoval i 

poznámky a informace, které respondenti vypsali na konec dotazníku? Uvažoval také nad 
tím, jak mohlo výsledky ovlivnit poměrně vysoké zastoupení VŠ populace ve vzorku?   

 
Závěr: Autor Bc. Michal Pikola ve své diplomové práci prokázal schopnost samostatné 

tvůrčí práce v daném oboru. Práce splňuje požadavky standardně kladené na diplomové 

práce. Doporučuji ji k obhajobě.  
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