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Zdůvodnění Vašeho hodnocení práce (zejména výhrad a kritických připomínek) rozepište 

podle níže uvedených kritérií. 
 

1. Je cíl práce (výzkumná otázka) jasně formulován a odpovídají mu závěry? Je práce vhodně 

strukturována? 

Předkládaná práce se zabývá problematikou umírání, tudíž sociálním tématem, které je, jak autorka 

uvádí, společensky tabuizováno, ale přec je jedinou jistotou v životě člověka. Téma umírání 

v instituci je bezpochyby pro sociologický diskurz relevantní. Je neoddiskutovatelné i vzhledem 

k přemíře sekularizace české společnosti. 

Autorka definuje jasně cíl práce (s. 11) ve třech polohách:  

1. zkoumat jednotlivé aspekty kvality života v posledním úseku života dlouhodobě nemocného 

nebo umírajícího člověka ve zdravotnickém zařízení a identifikovat jednotlivé potřeby 

pacienta, 

2. poukázat na možné druhy paliativní péče, 

3. přispět k sociologicko-veřejnému diskurzu pojmu umírání ve zdravotnických zařízeních a 

detabuizaci smrti ve společnosti.  

Závěry práce odpovídají plně cíli 2 a 3, cíl 1 je splněn částečně (argumentace viz bod. č. 3). 

 

Struktura práce je přehledně a logicky řazena. Práce je rozčleněna do 5 kapitol, z nichž 4 kapitoly 

tvoří teoretickou základnu pro kapitolu 5, kde autorka překládá kvalitativní výzkum.  

 

 

2. Opírá se autor/ka o dostatek literatury relevantní tématu práce? Využívá i cizojazyčné texty? 

 

Autorka využila ke zpracování teoretické základny pro následný kvalitativní výzkum, který 

realizovala, jak stěžejní odbornou literaturu z oblasti zdravotnické, psychologické, sociální, etické a 

teologické, tak literaturu ke kvalitativnímu výzkumu samotnému. Využívá data z odborných článků, 

závěrečných zpráv z výzkumu a internetových portálů vztahujících se ke zkoumané oblasti. 

Z cizojazyčných textů autorka cituje knihu E. Kubler-Rossové s názvem On Death and Dying. 



 

 

3. Jaká je kvalita použitých dat nebo zdrojů (včetně jejich výběru, sběru a popisu) a metod jejich 

analýzy?  

 

Cílem výzkumu (s. 37) je prozkoumat prožívání života umírajících lidí v sociálních 

zdravotních zařízeních. S cíly práce koresponduje částečně, neboť jako cílová skupina jsou lidé 

umírající a dlouhodobě nemocní. 

 

Hlavní připomínka se váže k výběru vzorku pro výzkum. V přehledu respondentů (s. 40) 

autorka uvádí věk (65 – 96 let), dosavadní délku pobytu v domově (4 – 10 let) a dřívější zaměstnání. 

Skutečnost, že umírající jsou pouze senioři, je čistý nonsens. Pokud by měl být cíl výzkumu naplněn 

tak, jak jej autorka uvedla, bylo by třeba vyhledat umírající všech věkových kategorií, kteří jsou 

umístěni ve zdravotních a sociálních zařízeních. Tito respondenti by měli být identifikováni věkem, 

druhem dlouhodobé nemoci, při níž je indikována paliativní péče. Autorka takto výzkumný vzorek 

neidentifikuje.  

Autorka vychází ze sociologického vymezení smrti (s. 14 „…stav, kdy člověk, byť ještě 

biologicky živý, postupně psychicky i společensky, z různých důvodů, odumírá“.). Z toho hlediska 

jsou nasbíraná data relevantní. Na druhou stranu nebyli by potom cílovou skupinou výzkumu 

autorky také všichni klienti trvale umístění do ústavní péče? Je tedy vskutku vybraný výzkumný 

vzorek reprezentativní a výzkum validní?  

Dalším sporným momentem je výběr zařízení, kde byl výzkum prováděn. Cílem výzkumu je 

zkoumat daný fenomén v zařízeních s paliativní péčí. Systém péče v ČR autorka stručně popisuje 

v kap. 4. Pro svůj výzkum si vybírá dvě zařízení zřízená církví. Tato skutečnost odporuje cíli 

výzkumu poukazující na prožívání umírajících jak v instituci nestátní, tak i ve státní.   

 

Samotný sběr a analýza dat otevřeným kódováním s využitím počítačového programu 

Atlas.ti jsou na velmi dobré kvalitativní úrovni.  

 

4. Jaká je kvalita argumentů, o něž autor/ka opírá závěry, k nimž dospěl/a? 

 

Závěry, k nimž práce dospívá, nejsou vzhledem k vytýčenému cíli dostatečně argumentačně 

podloženy viz bod. 3. Lze však říci, že v některých ohledech jsou subjektivní zjištění objevná.  

 

5. Jsou v práci autorova/autorčina  tvrzení a zjištění jasně odlišena od tvrzení a zjištění převzatých? 

 

Ano. Autorka konfrontuje jednotlivé závěry v rámci popisu jednotlivých kategorií, zejm. s 

výroky E. Kubler- Rossové,  J. Křivohlavého, M. Svatošové. V závěrečném shrnutí analýzy však 

zůstává u závěrů z provedeného výzkumu. 

 

 

6. Jaká je úroveň odkazového aparátu, jazyka a dalších formálních náležitostí?      

 

Text autorky je srozumitelný, čtivý a dobře uspořádaný. Odkazovací aparát práce je vypracován 

s precizností. V práci však nebyla věnována patřičná pozornost závěrečné korektuře textu, zejm. 

interpunkci, překlepům, opakující se věty.  

 

 

7. Jiné přednosti a/nebo nedostatky, které neodpovídají výše uvedeným kritériím (jsou-li jaké). 

 

Autorka k tématu umírání, kterým se zabývá nejen v této práci, pojímá velmi citlivě i při provádění 

výzkumu samotného. Vzhledem k tomuto přístupu se jí podařilo navázat důvěryplný vztah 

s respondenty, na jehož základě získala množství zajímavých dat. 

 

 



 

 

8. Náměty na diskuzi při obhajobě práce. 

 

a) viz bod 3 

b) Autorka se vyjádří k validitě provedeného výzkumu, viz bod 3. 

c) Ve shrnutí analýzy rozhovorů autorka uvádí, že bylo její „snahou důkladné porozumění toho, 

jak lidé v Domově sv. Alžběty a Domově pokojného stáří ve Zlíně prožívají své poslední roky 

života. Lze tomu tedy rozumět tak, že cílem autorky nebylo získat nasycený vzorek, ale 

výzkum byl omezen pouze na klienty z těchto dvou domovů? 

d) Autorka na s. 37 uvádí, že jejím původním záměrem bylo zkoumat klienty v hospicových 

zařízeních, ale z důvodu jejich zdravotní indispozice k delšímu rozhovoru od tohoto záměru 

upustila. Znamená to tedy, že lze prezentovat závěr, že v hospicových zařízeních v ČR klienti 

nejsou způsobilí k delšímu rozhovoru? 

 

Celkové hodnocení práce: Práci doporučuji k obhajobě. 
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