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Předložená rigorózní práce pootevírá jedno z tabuizovaných témat – umírání.  Autorka 

se zabývá podmínkami a okolnostmi umírání důstojného a mapuje možnosti důstojného 

umírání v návaznosti na náš současný systém sociální a zdravotní. 

   

Práce je rozdělena na část teoretickou a empirickou. V teoretické části autorka 

vymezuje relevantních pojmy a zaměřuje se na otázku důstojné smrti a umírání, ale i na právo 

člověka na důstojné umírání. Uvádí fáze umírání podle Kubler – Rossové a nastiňuje kontexty 

péče o umírající lidi. Svou pozornost zaměřuje i na situaci pozůstalých, kteří jsou postaveni 

před úkol vyrovnat se se ztrátou blízkého člověka, zabývá se i děním bezprostředně po smrti, 

na péči o tělo, pohřeb a truchlení.  

     

Empirická část je tvořena kvalitativním výzkumem. Autorka zvolila metodu 

polostrukturovaného interview s prvky narativního rozhovoru, jehož pomocí rozmlouvala 

s respondenty, tedy lidmi, kteří pečovali o své blízké v domácím prostředí a kteří svým 

blízkým „dosloužili“ ke smrti. Cíle tohoto výzkumu, zvolená výzkumná metoda i výzkumný 

vzorek jsou zřetelně popsány, získané výsledky jsou adekvátně vyhodnoceny a diskutovány.  

 

Téma je vzhledem k současným potřebám oboru zvoleno vhodně, cíle byly vzhledem 

k  možnostem zpracovatelky nastaveny přiměřeně. Rozsah rigorózní práce je adekvátní, její 



struktura je vyvážená, po stránce gramatické i stylistické je tato práce pěkná, práce s 

literaturou je v pořádku. 

 

Předložená rigorózní práce je kvalitním zpracováním tématu. Oceňuji to, jak autorka 

zúročila svou znalost zkoumané problematiky, s jakým nasazením a zvídavostí se věnovala 

práci s odbornou literaturou i svému výzkumu.  

Předložená práce splňuje požadavky na rigorózní práci kladené. Považuji ji za cennou  

a zdařilou a doporučuji k obhajobě. 

 

Otázky k obhajobě 

Který výstup Vašeho výzkumu byl pro Vás nejpřekvapivější? 

V čem vidíte největší překážky důstojného umírání v ČR? 

 

 

                                                                                          PhDr.Olga Havránková 

                                                                                  

V Praze,15.11.2011 

 


