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Předložená diplomová práce má 64 stran autorského textu členěného do dvanácti 

hlavních kapitol. Upozorňuji, že úvod a závěr a také souhrn a seznam literatury se nečíslují. 

Stejně tak se nečísluje pořadí v seznamu literatury, který navíc vykazuje prohřešky, chyby a 

nedůslednosti, vzhledem k bibliografické normě.  

Historický kontext společenských postojů k umírání, současná realita umírání člověka, 

otázky paliativní péče, hospicová péče, možnosti umírání člověka v rodině nebo s využitím 

odstupňované institucionální péče, to jsou hlavní témata, na něž je především zaměřena 

předkládaná diplomová práce Bc. Kristiny Blṻmelové.  

Cílem diplomní práce bylo zhodnotit respekt k lidské důstojnosti člověka a jeho 

umírání v historii péče o nemocné, zabývat se zrodem institucionální péče, počátky a vývojem 

hospicového hnutí a jeho myšlenku, na kterou navazuje rozbor paliativní péče, jako návrat 

k důstojné péči o umírající. Diplomantka se zabývá se i fenoménem lékařské etiky, eutanázie 

a dystanázie. Diplomantka realisticky nahlíží na skutečnost, že domácí péče není vždy pro 

umírajícího člověka možná, proto se zabývá rozborem péče ve zdravotnických zařízeních, kde 

popisuje i vlastní zkušenosti a hledá náměty na možná zlepšení směřující péči o umírající 

důstojnější a citlivější.  

Teoretické zpracování historie péče o umírající a zemřelé se opírá o staroegyptské 

pojetí, popis umírání a zásvětí o antické Řecko. Diplomantka se opírá o bibliografické zdroje, 

jež jsou odborně nezpochybnitelné, a také aktuální. Celkově je předložený text uceleně 

napsaný, pečlivě formulovaný, dílčí tvrzení jsou logicky seřazená a spějí k cíli či dílčím 

závěrům. 

Stěžejní kapitolou je pak analýza institucionální péče a zcela samostatně hospicová 

hnutí – ta jsou zpracována velmi podrobně a s přehledem a definice, cíle a fáze paliativní 

péče. 

Popis paliativní péče v ČR je pak základem analýzy současného stavu. Kvalitativní 

šetření je metodologicky správně strukturované, výzkumný problém je aktuální a odpovídá 

společenským problémům a potřebám a navíc reaguje a předjímá historickou i současnou 



složitost fenoménu péče o umírajícího člověka v 21.století. Oceňuji také rozbor standardů 

domácí paliativní péče. 

Poznámky k textu: 

 Popište u obhajoby aktuální situaci v této oblasti v ČR. 

 Celý text se vyznačuje kritickou neúctou k interpunkci českého jazyka. 

Diplomovou práci doporučuji k obhajobě s navrhovanou klasifikací velmi dobře. 

V Praze 25. 7. 2011                                            Beáta Krahulcová 

 


