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Posudek 
 
Volba tématu 
  Motiv výběru tohoto obtížného tématu Sestra a smrt pacienta u studentky kombinovaného 
studia  M. Polišenské, byl  zpočátku zřejmě určen hledáním a pochopením smrti a konečnosti 
člověka vůbec. Protože první verze  odevzdané práce  byla spíše k tématu  Smrt v historickém 
a duchovním kontextu. Byl to průřez duchovních přístupů ke smrti z historického pohledu  a 
náboženství především buddhismu. Studentka přišla až na konci května 2011 – již se 
zpracovanou teoretickou částí závěrečné práce. Po vyjádření mého nesouhlasu s tímto 
obsahem práce a s rozhodnutím, že práci odkloněnou od tématu nepovedu, studentka 
nakonec souhlasila s radikální úpravou práce k původnímu tématu, protože času  na 
dokončení již měla málo. Takže jsme se vrátily k původnímu obsahu a cílům práce - Zjistit 
jaký vliv má umírání a smrt pacientů na psychiku a postoje sester na chirurgických a interních 
odděleních.  
Teoretická část 
Teoretická část je logicky strukturovaná do 2 kapitol a podkapitol vedena od obecného ke 
specifickému. Zatím co  v  1. kapitole studentka stručně  vystihuje přístupy člověka ke smrti 
v historickém kontextu a vlivů náboženství, kdy člověk byl blíže smrti, protože byla součástí 
jeho života a „všudypřítomná“. Kdežto v současnosti ze statistických údajů vyplývá, že 
umíraní a smrt jsou  převážně institucionalizované, protože 6o% lidí umírá v nemocnicích a  
15% v LDN a v sociálních zařízeních. V rozsáhlé 2. kapitole se zabývá problematikou umírání 
v nemocnicích, uvádí teoretické fáze umírání dle Kúbler-Rossové, dále možné  modely 
umírání, vymezuje paliativní péči a dystanázii a eutanázii, protože je předmětem zjišťování 
v průzkumu u sester. Nejvíce si cením podkapitoly Sestra a umírající, která by mohla být 
samostatnou kapitolou, protože zde již zúročuje teoretické ošetřovatelské vědomosti, ale i 
své zkušenosti s umírajícími a smrtí ze své praxe a uvádí i své důvody k hypotézám v rozdílu 
vlivů na sestry interních a chirurgických pracovišť. 



Při zpracování teoretické části využila a správně citovala v  textu 29 literárních a 8 
elektronických zdrojů a nakonec je uvádí v abecedním seznamu použitých zdrojů. 
 
Empirická část 
Studentka Polišenská  Michaela v praktické části práce provedla nakonec pro nedostatek 
času průzkum kvantitativní metodou  dotazníkového šetření celkem u  86 sester  z 
chirurgických a interních pracovišť FN v Motole, kde studentka pracuje.  Ověřovala si 3 
stanovené  hypotézy, že sestry na interních pracovištích budou psychickou zátěž zvládat 
lépe, protože se setkávají se smrtí častěji a hlavně u pacientů ve vysokém věku než 
chirurgické sestry. Tato hypotéza a další hypotéza se jen částečně potvrdily, i když výsledky 
z dotazníku vlastní konstrukce o psychické zátěži jsou diskutabilní stejně tak hypotéza. 
Určitým překvapením byla vysoká zátěž u obou skupin sester při předávání pozůstalosti 
blízkým nebo se této situaci vyhýbají. Stejně tak bylo zarážející zjištění, že 41 % respondentů 
z obou pracovišť souhlasilo  s eutanázií a 19% vyjádřilo souhlas s eutanázií za určitých 
podmínek. Jistě se stanou některé zajímavé výsledky prezentované ve 23 tabulkách a grafech 
předmětem obhajoby. 
 
Přílohy  
Přílohy práce jsou pouze 2 a to dotazník vlastní konstrukce a  Směrnice FN Motol k péči o 
pacienty v terminálním stádiu a postup při úmrtí. 
 
Formální zpracování práce 
Práce  odpovídá normám, zákonným ustanovením a předpisům pro psaní závěrečných prací 
(Opatření děkana č. 10/2010). Stylistická i grafická úroveň práce je slušná. Tabulky jsou jasné,  
přehledné a grafy názorné.  
 
Celkové hodnocení práce  
Studentka Polišenská Michaela pracovala na své závěrečné bakalářské intenzivně až 
posledních 5 měsíců. Přes určitý časový stres studentka pak již konzultovala a pracovala 
s nasazením až s urputností. Dotazníkovým šetřením u 86 sester z interních a chirurgických 
pracovišť zjistila některé velmi zajímavé výsledky ohledně psychických problémů a změn 
postojů u umírajících v nemocnicích, které se jistě stanou předmětem obhajoby. 

Práce odpovídá  požadavkům kladeným na závěrečnou bakalářskou práci 
 
Závěrečnou bakalářskou práci MICHAELY POLIŠENSKÉ doporučuji k obhajobě. 
 
Práci klasifikuji stupněm    VELMI DOBŘE – dobře dle obhajoby     
 
Otázky a připomínky k obhajobě práce.   
Vzhledem k tomu, že jsem v kapitole Diskuse nenašla Vaše domněnky a různé pohledy na 
výsledky průzkumu. Uveďte prosím, Vaše hypotézy k poměrně vysokému souhlasu sester 
s eutanázií ve Vašem průzkumu. 
 
V Praze dne 10.1.2012                                                               PhDr.Helena Chloubová 
                                                          
                                                                                                   Podpis vedoucího práce  
       



 


