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Studentka zvolila nelehké, ale velmi závažné a aktuální téma, které bylo dlouho na okraji
zájmu odborníků i společnosti.
V hlavních kapitolách autorka zpracovává problematiku umírání, bolesti, truchlení, sociálních
rolí nemocného, jeho blízkých a následně i pozůstalých. Dále se zaměřuje na téma hospicové
péče, eutanazie a snaží se podat přehled metod sociální práce, které lze využít v paliativní
péči. Popisuje svoje postřehy z praxe v prachatickém hospici. Svoje poznatky shrnuje do
„Příručky pro nevyléčitelně nemocné a jejich blízké“, kde mapuje především situaci služeb,
které fungují v Jihočeském kraji.
Připomínky:
1.Nestandardní formální uprava práce – číslován je Úvod, který je dále nezvykle rozdělen na
dvě „podkapitoly“, ale není v něm jasně zformulován cíl práce a podán přehled tématického
zaměření jejích jednotlivých částí. Je číslován i Závěr, dále Resumé, Seznam literatury atd...
2. Nejsou uvedeny zdroje „důležitých výrazů“ (s. 11).
3. Rovněž není zcela přehledný způsob citování v textu, kdy není vždy zřejmý rozdíl mezi
přímou a nepřímou citací.
4. Práce nemá systematickou strukturu, dochází k nelogickému přecházení mezi různými
tématy (např. od problematiky pozůstalých k fázím, které prožívá umírající: s. 44-45 a jiné).
5. V textu působí podivně opakované střídání osob jednotného a množného čísla (např. s. 52.:
„...pacient má právo na to znát svůj zdravotní stav, protože i vědomí toho, že se blíží náš
konec, může mít pro náš život veliký význam“.)
6. V kapitole „Hospicová péče u nás“ (s. 54) bych předpokládala přehled zařízení, která u nás
fungují, formy hospicové péče v ČR, aktuální počet lůžek atd – můžete doplnit u obhajoby.
I vzhledem k uvedeným připomínkám je však z diplomové práce zřejmý hluboký zájem
studentky o zpracované téma, který deklaruje tvrzením, že by ráda v oboru paliativní péče
působila. Teoretické poznatky doplňuje vlastními zajímavými úvahami a postřehy z praxe,
které opírá také o zkušenosti z konkrétního zařízení.
Jazyková a stylistická úroveň práce jsou velmi dobré.
Rozsah práce je přiměřený.
Použitá literatura je dostatečně rozsáhlá a aktuální ve vztahu k zpracovanému tématu.
Obsahově považuji za přínosnou snahu studentky podat přehled o možnostech pomoci
sociálních pracovníků nevyléčitelně nemocným, umírajícím a jejich blízkým.

Předložená diplomová práce splňuje podmínky a nároky kladené na odbornou práci.
Diplomovou práci hodnotím (s odkazem na průběh obhajoby):

V Praze, dne 19.7.2011
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