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1. Volba tématu: Volbu tématu závěrečné bakalářské práce považuji za velmi užitečnou
a důležitou, neboť otázka smrti a umírání byla po mnohá léta opomíjena a velmi často
pacienti umírali v nedůstojných podmínkách bez možnosti účasti svých nejbližších.

2. Teoretická část: V úvodu práce si autorka stanovila cíle jak teoretické, tak empirické
části práce. Teoretická část je rozčleněna do třech okruhů. Autorka seznamuje
s charakteristikou procesu umírání a smrti,přijetí faktu blížící se smrti, etické problémy
týkající se smrti a umírání.Velmi výstižně autorka formuluje potřeby umírajících a
jejich blízkých. Třetí okruh teoretické části práce vymezuje pojem paliativní a hospicová
péče, naznačuje současnou podobu hospicového hnutí v ČR a seznamuje se
zkušenostmi které autorka získala v průběhu stáže v Hospici Anežky České v Červeném
Kostelci.

3. Empirická část: Cíle empirické části autorka zaměřila na zjištění úrovně pece o
umírající pacienty v ČR a na vybraných odděleních, četnost ošetřování těchto pacientů,
zjistit úroveň a profesionalitu personálu, identifikovat hlavní překážky v péči o
umírající a ověřit, zda je personál dostatečně na poskytování této péče připraven .
.Zkoumaný vzorek 100 respondentů je dostačující.Výsledky empirické části práce jsou
zpracovány formou grafů, jsou přehledné a doplněny výstižným komentářem. Grafy
jsou zpracovány na profesionální úrovni.

4. Závěr práce: Autorka velmi výstižně shrnuje výsledky svého šetření. Stanovené cíle
práce byly splněny.

5. Literatura a práce s literaturou: Předložený seznam 29 citací je dostačující.
Citované prameny jsou aktuální.

6. PřIlohy: Práce obsahuje celkem devět kvalitních příloh.

7. Celkové stanovisko oponenta: Rozsah práce je přiměřený, stylisticky i graficky je
hezky práce zpracována, obsah odpovídá zvolenému tématu.

Témata pro diskuzi:
1. Co Vás motivovalo k volbě tématu bakalářské práce?
2. Co si myslíte o práci dobrovolníků v nemocnicích?
3. Co Vy sama považujete za hlavní priority v péči o umírající pacienty?
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4. Jaký je Váš názor na čas trávený u umírajícího pacienta?

8. Klasifikace bakalářské práce oponentem: výborně

V Hradci Králové 3.11.2006


