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Posudek 

 

Autorka se zabývá ve své práci postoji sester k umírání a smrti na interních a 

chirurgických odděleních. V teoretické části podává přehled historických rituálů a postojů 

vybraných náboženství ke smrti. Autorka charakterizuje základní pojmy a fáze umírání. Uvádí 

statistická data příčin a míst umírání. Zabývá se také institucionální problematikou kolem 

umírání a péčí sester o umírající osoby. V úvodu by bývalo vhodné uvést, čím se zabývají 



jednotlivé kapitoly, aby tak čtenář hned na začátku zjistil, co ho čeká. Tento výčet je však 

uveden v abstraktu. Text je zbytečně rozčleněn do podkapitol (1.1, 1.2, 2.1.1, 2.1.2 atd.) a na 

velké množství odstavců. Citace jsou chybně umístěné až za tečku za větou a místy chybně 

formulované (s. 23). Chybné jsou citace internetových zdrojů (s. 10, 13, 23 atd.), např. cituje 

webovou stránku http://blisty.cz/art/37052.html, nikoli článek autora Borise Cveka, a 

zahraničních pramenů (s. 21). Čerpá především z monografií, téměř nepoužívá odborné 

články z periodik. Autorka užívá termín „zdravotní sestra“, který není podle současné 

legislativy správný.   

Hlavním cílem práce je zkoumání vlivu umírání a smrti na psychiku sester v péči o 

umírající a mrtvé tělo. Autorka píše, že zkoumá psychickou zátěž. Míru psychické zátěži 

nemohla zjistit, neboť ta se zkoumá speciálními zátěžovými testy. Výzkumná část práce není 

příliš zdařile konceptualizovaná. Hypotézy nejsou dobře naformulované, jsou spíše cíli, než 

hypotézami, např. hypotéza č. 2 obsahuje hned čtyři tvrzení. Z textu nevyplývá, jakou 

statistickou metodou autorka výsledky zpracovávala. Chybně je uváděno vyjádření hodnot 

v procentech (7% místo 7 %). Některé otázky nejsou dobře formulované. Otázka číslo 6 

nevypovídá nic o psychické zátěži, pouze odpovídá na to, zda se sestra domnívá, že zvládá 

nebo nezvládá péči o pacienty v terminálním stádiu. Otázka č. 8 je naformulovaná zvláštním 

způsobem, kdy je pod neverbální komunikaci zahrnut taktilní kontakt, ale i bazální stimulace, 

saturace péče o základní tělesné potřeby a odstraňování tělesných tekutin. Poslední tři 

jmenované představují celý komplex aktivit, a nelze je takto jednoduše zahrnout pod 

problémy neverbální komunikace. Otázka č. 10 v textu (s. 39) neodpovídá otázce 10 

v dotazníku v příloze (pravděpodobně jde o otázku 13). Zřejmě jde jen o překlep. Nicméně se 

v textu autorka ptá, jakým způsobem přemýšlejí respondenti o posmrtném životě, ale 

z odpovědí, je patrné, že se neptá na způsob, ale zda o něm přemýšlejí ve smyslu ano či ne. 

V dalším textu se autorka opět zmiňuje o způsobu přemýšlení a uvádí odpovědi respondentů 

jako „reinkarnace“, „duše jako koule“, což nevyjadřuje způsob myšlení, ale spíše to, o čem 

respondenti přemýšlejí. U hypotézy č. 1 není zcela jasné, co se tedy potvrdilo. Zde zjistila, že 

sestry na interních odděleních se častěji setkávají se smrtí, vnímají svůj postoj ke smrti jako 

součást života, udávají menší strach ze smrti a domnívají se, že komunikaci s pacienty 

v terminálním stádiu zvládají lépe, než sestry na chirurgických odděleních. Tato zjištění jsou 

také zajímavá a je škoda, že si autorka komplikovala práci tak ambiciózním cílem, jakým je 

http://blisty.cz/art/37052.html


zjistit psychickou zátěž. Tvrzení, že „v neverbální komunikaci bylo nejčastějším problémem 

odstraňování tělesných tekutin u obou pracovišť“ (s. 42), je přinejmenším absurdní (viz 

otázka č. 8 a její interpretace). Hypotéza č. 2 uvádí hned čtyři tvrzení na jednou, takže je pak 

těžké dojít k nějakému jednoznačnému závěru. Hypotéza se potvrdila částečně, konstatuje 

autorka, z čehož není zřetelné, co se tedy v hypotéze č. 2 potvrdilo a co ne. Část otázek, 

které sytí podle autorky tuto hypotézu, se zaměřuje na schopnost rozeznat jednotlivé fáze 

umírání, ventilaci psychické tenze, zájem o umírání, a druhá část na vzdělávání k tomuto 

tématu. Bylo by bývalo vhodnější pracovat s těmito dvěma okruhy samostatně. Formulace 

třetí, poslední hypotézy je také sporná, „Sestry znají možnosti zlepšení práce s umírajícími“. 

Existuje nějaký standard znalostí o možnostech zlepšení práce s umírajícími? Autorka k této 

hypotéze řadí otázky zjišťující názory respondentů na rozhodování pacienta o nerozšiřování 

terapie, na eutanázii, zviditelnění tématu umírání a smrti (souvislost se zlepšením práce o 

umírající není jasná) a návrhy respondentů na zlepšení práce s pacienty v terminálním stádiu. 

Právě ta poslední část tázající se na návrhy zlepšení péče o umírající, může být užitečná pro 

praxi. V diskusi chybí srovnání obdobně vedených výzkumů, autorka pouze opakuje svá 

zjištění z předchozí kapitoly a svá vlastní překvapení nad některými svými výsledky. Uvádí, že 

„metoda dotazníkového šetření, bohužel, není v současných podmínkách českého 

zdravotnictví plně objektivní“. Objektivitu však zaměňuje za nedostatek času. Závěrem 

autorka navrhuje některá opatření ke zlepšení péče o umírající i péče o personál, který se jim 

věnuje.    

 

Celkové hodnocení práce  

Jde o deskriptivní popis tématu umírání a smrti. Teoretická část zahrnuje základní témata 

vztahující se k této problematice. V textu se objevuje nesprávná citace zdrojů i umístění 

citací v textu, který je na některých místech zbytečně členěn do dalších kapitol a množství 

odstavců. Výzkumné šetření bylo pojato ambiciózně, porovnat psychickou zátěž sester na 

interních a chirurgických odděleních, ale tohoto cíle nemohla autorka dosáhnout, neboť 

k tomu nepoužila správné nástroje, zátěžové testy. Šetření není příliš zdařile 

konceptualizované. Nicméně došla díky dotazníku vlastní konstrukce k určitým zjištěním, 



která mohou být příspěvkem pro ošetřovatelské poznání, byť neměla správně formulované 

hypotézy i některé otázky.     

 

Práci klasifikuji stupněm         dobře, pokud bude úspěšná obhajoba práce 

 

Otázky k obhajobě práce: 

Jaká statistická metoda byla použita při zpracování výsledků průzkumu? 

Co znamená, že hypotéza je částečně potvrzena? 

 

 

        Mgr. Eva Marková 

V Praze, 11. 1. 2012          Oponent bakalářské práce   

 


