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Předložená diplomová práce se zabývá podporou neformálně pečujících o umírající blízké 

nebo blízké s život ohrožujícím onemocněním v domácím prostředí.  

Teoretická část práce vymezuje důležité související pojmy, pojednává o neformálně 

pečujících, věnuje se kvalitě života neformálně pečujících, umírajících osob a osob s život 

ohrožujícím onemocněním, ale rovněž se zabývá smrtí a fázemi vyrovnávání se se smrtí.  

Nastiňuje hospicovou a paliativní péči, jejich formy, metody a využití. Autorka s velkou 

precizností propracovala mnoho rovin tématu.  

Empirická část práce byla realizována kvantitativní metodu výzkumu formou dotazníkového 

šetření. Dotazník byl vytvořen na webovém rozhraní, bylo nabídnuto využít i papírové 

podoby či telefonického vyplnění dotazníku. Získané odpovědi z uzavřených otázek byly pak 

převedeny do grafů. Otevřené otázky byly přepsány a opakující se odpovědi byly shrnuty do 

pěti základních okruhů. Získané výsledky pak byly dále analyzovány. 

 



Cílem této diplomové práce bylo upozornit na potřebu pomoci neformálně pečujícím o 

umírající blízké nebo blízké s život ohrožujícím onemocněním. Cílem uskutečněného 

výzkumu bylo zjistit, které způsoby pomoci a podpory skutečně pomáhají, ale také 

identifikovat ty, které nápomocné nejsou. Tyto výsledky mohou být využity pro zkvalitnění 

podpory a služeb pro neformálně pečující osoby pečující o blízkého v domácím prostředí. 

Cíl výzkumu i výzkumné otázky jsou v této práci zřetelně formulovány. Výzkumný soubor je 

dobře popsán. Výzkumná metoda byla zvolena vhodně, výzkum byl adekvátně zpracován, 

vyhodnocen i diskutován.   

Téma předložené diplomové práce je z hlediska oboru sociální práce vybráno vhodně. Práce 

je dobře strukturovaná, přehledná a vyvážená, práce s literaturou v pořádku. 

Předloženou diplomovou práci považuji ji za velmi zdařilou a přínosnou.  V případě úspěšné 

obhajoby doporučuji hodnocení výborně. 

 

        PhDr. Olga Havránková, PhD. 

14. 6. 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

         


