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1. Volba tématu

Autorka jsi zvolila aktuální téma, vhodné pro závěrečnou bakalářskou práci. Domácí

hospicová péče se u nás postupně rozšiřuje. Jako cíl práce si klade upozornit na limity domácí

hospicové péče v České republice a zároveň poukázat na důležitost spolupráce mezi mobilní

hospicovou péči a lůžkovým hospicem.

2. Teoretická část
Teoretická část je členěná desetinným způsobem. Obsahuje poznatky podložené

odbornou literaturou a údaje a fakty, které získala autorka praxí /obtíže při spolupráci

s praktickými lékaři/o Problematika je definovaná zřetelně a poukazuje na solidní přehled

poznatku autorky, doplněný o osobní prožitek "zkušenosti se smrtí". V závěru teoretické

částí autorka předkládá rozbor pěti problému spojených s mobilní hospicocou péči. Těchto

pět problému bych považovala za základ pro stanovení hypotéz.

3.Empirická část
V empirické částí chybí přesně stanovené hypotézy. Místo hypotéz autorka předkládá

15 předpokládaných limitů mobilní hospicové péče. Jako výzkumnou metodu použila

dotazníkové šetření. Vytvořila dva dotazníky, jeden pro pozůstale, kteří využívali mobilní

hospicovu péči a druhý pro pozůstalé, kterým jejích blízký člověk zemřel v hospici.

Výsledky jsou přehledně prezentovány graficky i procentuálně v tabulce. Vzhledem

k nestanovení si hypotéz, je diskuse vedená nad deseti limitami mobilní hospicové péče.



4. Závěr práce
Závěr potvrzuje splnění cílu práce. Nastiňuje co je potřeba udělat, aby se kvalita

domácí hospicové péče zlepšila a zdůrazňuje spoluprácí s lůžkovým hospicem. Prácí

hodnotím jako přínosnou.

5. Literatura práce s literaturou
Autorka ve své práci prokazuje schopnost pracovat s odbornou literaturou vyhledávat

další zdroje informací. V kapitole Použitá literatura, by bylo vhodné nejdřív uvádět použitou

literaturu a pak internetové zdroje, ze kterých bylo čerpáno.

6.Kvalita příloh
Práce obsahuje sedm příloh. Dvě přílohy jsou příspěvky autorky, kde popisuje osobní

zkušenost s hospicovou péči. Tyto přílohy zvyšují hodnotu práce. V prácí chybí seznam

zkratek. I když jsou používány všeobecně známe zkratky / AIDS, ČR, MPSV/, některé je

potřeba vysvětlit /CHOPN, PL, LDN, TRN, VB, IPVZV/.

7. Celkové stanovisko
Teoretická část práce je přehledně zpracována, výběr témat je zdařilý. Za nedostatek

považuji, že empirické částí, chybí jasná formulace hypotéz a nahrazuje jí výčet 15-ti limitu

domácí hospicové péče. Diskusi autorka rozdělila na 10 okruhu. Nestanovení si hypotéz pak

nedovoluje v závěru empirické části zhodnotit zda se hypotézy potvrdili, potvrdili částečně

nebo nepotvrdili, což narušuje průhlednost celého, jinak zdařilého výzkumu.

Z práce je vidět, že autorka jsi zvolila téma, které je ji velice blízké. Otázky v dotazníku jsou

inspirované praktickou zkušeností.

Pro obhajobu navrhuji zodpovězení následujících otázek:

1. Uveďte jaké obtíže mohou vzniknout při spolupráci praktického lékaře a domácí

hospicové péče při péči o umírajícího pacienta.

2. Popište základní rozdíly mezi agenturou domácí péče, která poskytuje hospicovou péčí a

mobilním hospicem.
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