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1. Autorka si zvolila jako téma své bakalářské práce problematiku stáří, umírání a smrti 
z pohledu všeobecné a řádové sestry. Tato práce je ojedinělá, obsáhlá a kvalitně 
zpracovaná. Já ji vnímám jako velice dobrou přednášku dané problematiky. Práce má 
všechny  parametry, které má mít bakalářská práce(  část teoretickou, empirickou, má 
své cíle i vyhodnocení) Schází mi pouze „doporučení“ pro všeobecné sestry i řádové,  
v závěru práce. 

 
 

2. V teoretické části popisuje problematiku utrpení, stáří a umírání. Soustřeďuje se na 
trpící umírající starší osoby. Probírá specifiku paliativní péče, hospicové péče, léčby 
bolesti. Charakterizuje meze pacienta a jeho možnosti v závěru života a ovlivnění 
vlastního konce formou DNR, Advanced Directives, eutanázií.Teoretická část je 
přehledně zpracovaná. 

 
 

3. V empirické části si klade za cíl, prozkoumat formou kvalitního šetření, zda existuje 
rozdíl v pohledu věřící řádové sestry a v pohledu všeobecné sestry ateistky, na danou 
problematiku.  Výzkum prováděla ve skupině tří řádových sester a  tří všeobecných 
sester na chirurgické klinice. Na  rozhovory se všemi sestrami se připravila před 
výzkumem. Položila tři otázky  a jak se ukázalo, že rozhovor na toto téma lze vést a 
sestry jsou na tak delikátní a náročné téma ochotny odpovídat, přistoupila k vlastnímu 
kvalitnímu výzkumu. Použila metodu dvoufázového rozhovoru se záznamem, 
doslovný přepis rozhovoru do protokolu a tematickou analýzu. Řádové sestry vidí 
nejen  člověka trpícího tělesně, ale vidí jeho psychiku, duši a vedle pacienta vidí i jeho 
rodinu. Konkrétní přínos práce řádové sestry je ulehčování utrpení a empatie 
k pacientovi. Všeobecné sestry ateistky staví do centra pozornosti spíše odbornou 
činnost a kvalifikaci ošetřujícího personálu, vybavení pracoviště a rodinu vnímají 
spíše v pozadí. Brání se niternému prožívání při provázení umírajících, spíše se 
soustředí na profesionálně poskytovanou ošetřovatelskou péči pacientovi. 

 
 



4. Výsledky, které autorka získala jsou dále využitelné, bakalářské práci dodávají na 
věrohodnosti a smysluplnosti. Závěr práce je zdařilý a potvrzuje zaujetí autorky pro 
zvolené téma. Práce je to ojedinělá a vhodná jak k výuce, tak ke zveřejnění. 

 
 

5. Autorka prokázala schopnost pracovat s odbornou literaturou. 
 
 

6. Dotazník pro sestry vytvořila autorka sama pro potřeby studie. 
 
 

7. Celkové stanovisko oponentky k práci – jedná se o ojedinělou kvalitní práci  na 
vysoce aktuální téma. Vybočuje ze standardní úrovně bakalářských prací. 

 
 
 
 
Téma k diskusi při obhajobě.  
 

1. Seznámila jste se závěry své práce sestry, s nimiž jste prováděla rozhovory a sdělila 
jim rozdíly mezi nimi v péči o umírající a jejich rodiny? Co byste jim doporučila? 

2 .  Jak tato práce ovlivnila Vás? 
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