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Hana Studená :  
     Pojetí smrti: Vliv subjektivní zkušenosti letálního onemocnění 
     
 Studentka si zvolila pro svou bakalářskou práci téma nelehké, které však s ohledem na 
incidenci letálních onemocnění je tématem aktuálním. 
  
V teoretické části zpracovala pečlivě problematiku smrti ( pojem, pojetí, významy,vývoj 
pojmu), vymezení nemoci a její aspekty – se zvýrazněním leukémie a jejích psychologických 
aspektů, dále pak i problematiku rodiny s nemocným dítětem. Se zohledněním souvislostí 
s empirickou částí pak zařazuje stručnou charakteristiku jednotlivých relevantních 
vývojových aspektů.  
 
V průběhu zpracovávání práce byla studentka aktivní, konzultovala dílčí kroky. 
Zapracovávala i většinu připomínek. 
 
V práci průběžně odkazuje na  relevantní autory naše i zahraniční 
Studentka se bohužel zcela nevyvarovala v odkazech chyb – v seznamu literatury tak někteří i 
často uvádění autoři chybí (např.Starý, Cháňová).Opakovanou chybu v transkripci jména 
předního psychologa považuji za zcela nevhodnou. Datace v textu a v seznamu literatury se 
ne vždy shoduje ( např. Koutecký 2005-v lit.2003,1997). 
 
Empirická část byla značně pracná i velmi časově náročná. Soubor respondentů ( především  
skupiny s prodělaným letálním onemocněním) bylo obtížné sestavit, rozhovory byly rozsáhlé. 
Výzkumné cíle formulovala studentka zřetelně, stejně jako otázky. 
Jako metodu zvolila polostrukturovaný rozhovor a asociační dotazník. 
 
Získaná data porovnává vždy ve dvojicích respondentů ( s a bez letálního onemocnění). 
V závěrech oceňuji kritické úvahy nad vlastní prací, limity šetření. 
V diskuzi srovnává výsledky s autory, široce rozebírá a komentuje své poznatky. 
 
Práce je doplněna rozsáhlými přílohami, které jednak ilustrují rozhovory s respondenty i 
odpovědi na dotazník,  a dále jsou v nich zařazeny i rozhovory se třemi odborníky. 
 
Studentka v předkládané práci  prokázala schopnost práce s odbornou literaturou i dovednost 
získání a zpracování empirických dat. Z práce je zřetelné její zaujetí tématem, občas až 
pohlcenost, která je zobrazena i místy vypjatějším slovníkem. 
 
S ohledem na celý průběh a značnou náročnost zpracování tématu hodnotím předkládanou 
práci při relevantní obhajobě stupněm –výborně - až -velmi dobře-. 
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