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1. Volba tématu: autorka, pod odborným vedením konzultantky, si zvolila velice
aktuální téma, které poskytuje velice široký okruh otázek a odpovědí. Mobilní
hospicová péče v České republice je svým způsobem ojedinělá a hlavně nedostatečná,
protože stále chybí přesná pravidla a finanční podpora pro tuto činnost.

2. Teoretická část: V této části autorka definuje hospicovou péči, její historii, typy této
péče, ale i její úkoly a cíle. Probírá indikace přijetí a nejčastější diagnostické skupiny.
Velmi pěkně je probrána definice umírání a smrti. Z práce zároveň vyplývá, že
autorka práce se seznámila co nejpodrobněji s celou řadou teoretických názorů a
snažila se systematicky tyto okolnosti utřídit. Probírá podmínky pro rozvoj hospicové
péče, ale i problémy spojené s mobilní hospicovou péčí.

3. Empirická část: v této části nejsou přesně definovány cíle, kterých má být dosaženo.
Počet respondentů není velký - bylo rozesláno 30 dotazníků pro klienty z lůžkových
zařízení a 20 dotazníků klientům mobilních zařízení. Grafické vyhodnocení dotazníků
je sice obsáhlé, ale v některých místech nepřehledné. Chybí slovní vyhodnocení
jednotlivých otázek. V diskusi následně vyhodnocuje limity mobilní hospicové péče
v určitých okruzích, kde porovnává odpovědi z dotazníku A a B.

4. Závěry práce: hlavní přínos této práce vidím v tom, že autorka ukázala určitá úskalí
dlouhodobé péče o klienty v terminálních stádiích. Poukázala na nutnost rozšíření a
větší podporu péče, kterou poskytují zařízení typu hospice lať už mobilní nebo
lůžkovýl nebo i některé agentury domácí zdravotní péče.

5. Práce s literaturou: autorka prokázala schopnost pracovat s literaturou, což
dosvědčuje čtyřstránkový přehled literatury od obecného zaměření až po úzce
zaměřené tituly. Za velice pozitivní považuji ten fakt, že je schopna pracovat i
s internetem.

6. Kvalita příloh: tato část obsahuje sedm příloh. Je tu uveden přesný seznam
jednotlivých hospicových zařízení, vč. stručné charakteristiky, dále dotazníky, které
byly použity pro výzkum a dva řízené rozhovory.

7. Při obhajobě předloŽené práce doporučuji se zaměřit i na tvto otázky:

AI jak si vysvětlíte tak malý počet klientů, kteří byli informováni praktickým
lékařem o činnosti a možnostech hospiců

BI jakým způsobem lze zajistit prevenci syndromu vyhoření u zaměstnanců hospice

Předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.
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