
RESUMÉ - BAKALÁŘSKÉ  PRÁCE 

ŠNÝDLOVÁ Alena 

Umírání, smrt, eutanázie. 

Bakalářská práce v rozsahu 63 stran, vedoucí: PhDr. Libor Ovečka, Th.D. 

 

     Cílem bakalářské práce bylo: 

1/ popisnou formou seznámit každého z jejích čtenářů v základních rysech s okolnostmi  

    současného procesu umírání a smrti, včetně vybraných konkrétních údajů; 

2/ přesvědčit ho o tom, že právě lidský faktor je tím zásadním tvůrcem a ovlivňovatelem 

    podmínek uvedeného procesu,  

3/ zmínit víru jako činitel, který v rámci pomáhajících profesí, znamená možný rozdíl  

    v přístupu k pacientovi.  

 

     Teoretickou základnu práce tvoří výběr kapitol z odborné literatury věnované problematice 

umírání, smrti a eutanázie, jehož  cílem je orientovat čtenáře v tématu. Informace jsou 

doplněny údaji z provedených analýz a výzkumů, které byly na území ČR prováděny v rámci 

projektu „Podpora rozvoje paliativní péče v ČR“,  následně byly zpracovány do publikace a 

zveřejněny prostřednictvím internetu. Další podklad tvořily informace o legislativních 

úpravách problematiky eutanázie u nás i jinde, čerpané zejména z internetových stránek.  

     Praktickou část práce tvoří souhrn informací a názorů pracovníků zdravotnických zařízení 

rozdílného typu (nemocnice, LDN, NNP, hospice) a jejich pacientů, doplněné vlastním 

komentářem. Získání potřebných dat probíhalo: 

a) prostřednictvím zpracovaných dotazníků 

b) pohovory s pracovníky zdravotnického zařízení 

c) pohovory s pacienty zdravotnického zařízení 

d) prostřednictvím osobních zkušeností. 

     Domnívám se, že teoretické poznatky opravdu přinesou čtenáři alespoň základní představu 

o zpracované tématice, i když je třeba poznamenat, že problematika umírání a smrti je velice 

rozsáhlá a složitá. Tím pádem nemohla být zpracována komplexně. Nicméně zvídavému 

čtenáři poskytne i základní vodítko k hledání dalších informací. 

     Rozhodující role lidského faktoru v ovlivňování procesu umírání a smrti byla potvrzena 

jak z hlediska pacientů, tak odpovídajících členů zdravotnických týmů. 



     Víra jako činitel ovlivňující přístup k pacientovi je na zdravotnických pracovištích znám a 

nelze říci, že by byl podceňován, je ale třeba, aby byl vnímán i ve spojení s charismaty 

pečující osoby.    

     Praktické poznatky jsou vhodné zejména k zamyšlení nad tím, že je nutné podmínky 

umírajících, zejména s ohledem na lidskost a lásku k člověku, stále zlepšovat.   

 

Údaj o počtu znaků bakalářské práce včetně mezer a poznámek: 119 942.  


