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Bakalářská práce Eva Němečková 
„ Analýza studentských výzkumných prací z oblasti hos picové pé če“ 
 
posudek vedoucí 
 
Eva Němečková měla zájem shrnout výsledky výzkumů studentských závěrečných prací 
z let 2006-2009, které jsou zveřejněné na portálu www.umírání.cz pod heslem hospicová 
péče a paliativní péče.  
 
Bakalářská práce má dvě části: teoretická část podává stručné informace o tom, co je to 
paliativní péče, hospic, jaká je historie a současnost hospicové péče v České republice. 
Druhá analytická část shrnuje na základě rešerší prací a sekundární analýzy dat aspekty 
hospicové péče: paliativní péče v ČR, motivace pracovníků v hospicích, náročnost práce 
v hospici, znalost hospiců a paliativní medicíny, prostředí hospiců, hodnoty pacientů 
v hospici a jejich příbuzných. Závěrem Eva Němečková formuluje doporučení, která by měla 
zlepšit praxi v poskytování paliativní péče v hospicích.  
Cíl práce je uveden na s. 7: přiblížit hospice a paliativní péči všem, kdo se o danou 
problematiku zajímá, shrnout dosavadní výzkumy ze studentských prací prováděné v této 
oblasti a doporučit opatření, která by stávající situaci zlepšila. Zdroje čerpala z odborných 
publikací, z webových portálů, ze studentských prací s podobnou tematikou i zahraničních 
materiálů. Seznam literatury je řádně sestaven, obsahuje relevantní knižní i elektronické 
prameny. 
 
Úvodem analytické části Němečková popisuje výzkumnou strategii, metody a techniky 
výzkumu stejně jako výzkumný vzorek. Definuje dokument, kterým v jejím případě to byly 
„dostupné bakalářské, diplomové, popř. rigorózní práce, jejichž výzkumná část byla 
věnována tématu  hospicové a paliativní péče, nebyly starší tří let (tj. do r. 2006) a jejichž 
zdrojem byl internetový portál www.umírání.cz v březnu 2009.“ Autorka zkoumala celkem 13 
prací. 
 
Na s. 58 jsou uvedeny vlastní závěry autorky: „Povědomí veřejnosti o paliativní péči a 
fungování hospiců není ještě na úrovni, jako by tato disciplína zasluhovala, ve zdravotnickém 
prostředí je tato situace, jak by se snad dalo očekávat, lepší… Přestože život umírajících lidí 
je z velké části omezený a zdravému člověku by se mohlo zdát, že kvalita jeho života je 
mizivá, podle daných výzkumů tomu tak není a lidé v terminálním stadiu nemoci mají chuť žít 
a vidí v životě smysl. Jejich doprovázení může ulehčit jak personál, tak jejich rodina, přátelé, 
dobrovolníci a všichni členové multidisciplinárního týmu.“ 
 
Autorka práce téma a postup pravidelně konzultovala, mé připomínky zapracovala. 
Předložená bakalářská práce vypovídá o schopnostech umět pracovat s literaturou a s 
dalšími prameny a formulovat závěry. 
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doporu čuji k obhajob ě a navrhuji hodnocení známkou výborn ě. 
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