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Studentka zvolila náročné téma resilience při práci s umírajícími.

Nejprve předkládá definice nezdolnosti a její kategorie, charakterizuje protektivní a rizikové faktory 

prostředí a zdroje resilience na úrovni osobnosti. S fenoménem nezdolnosti je spojen i koncept 

smysluplnosti života, na který autorka upozorňuje ve vztahu k vykonávání profese a uspokojení 

z náročné práce, jakou paliativní a hospicová péče bezesporu je. V dalších kapitolách charakterizuje 

zátěžové situace s důrazem na zátěž zaměstnanců, kteří poskytují péči umírajícím, uvádí způsoby 

zvládání těžkých situací a popisuje, jak byl fenomén smrti (tu označuje za jeden z nejsilnějších 

stresorů) vnímán v různých kulturách a náboženstvích. Podává stručný přehled historie hospicové a 

paliativní péče a charakterizuje konkrétní zařízení, v němž provedla výzkumné šetření mezi 

zaměstnanci a dobrovolníky, kteří pracují s umírajícími.

Ve výzkumném šetření, pro něž studentka zvolila standardizovaný dotazník Personal View Survey, 

prokázala, že oslovení respondenti vykazují průměrné hodnoty hardiness. Zajímavé je zjištění, že 

mezi zkoumanými pracovníky hospice existuje pozitivní korelace mezi spiritualitou a hardiness. Na 

základě charakteristik zkoumaného souboru autorka upozorňuje i na to, že zaměstnanci hospice jsou 

nejčastěji ženy se SŠ nebo VŠ vzděláním.

Studentka prokázala o dané téma hluboký zájem, čerpala z mnoha aktuálních odborných zdrojů, již 

na úrovni bakalářské práce byla schopna efektivně pracovat s cizojazyčnou odbornou literaturou.

Stručně, ale výstižně interpretovala přínosné výsledky výzkumného šetření.

Rozsah bakalářské práce je přiměřený, její jazyková a stylistická úroveň, stejně jako úprava jsou 

nadstandardní. U studentky velmi oceňuji její pečlivost a velké nasazení, s nimiž se tématu 

věnovala tak, aby získané poznatky a výsledky mohla rozpracovat v budoucnu s využitím            

pro dobrou praxi v paliativní medicíně. 

Cíl práce – popsat problematiku odolnosti a zjistit, jakou míru osobní nezdolnosti vykazují lidé, 

kteří pracují s umírajícími – studentka splnila.

Bakalářskou práci hodnotím:                                                          výborně
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