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Práce se zabývá tématikou eutanázie, tedy tématem velmi diskutovaným a aktuálním. 
Teoretická část pojednává o formách eutanázie, argumentech pro a proti legalizaci, o historii i 
současných názorech na eutanázii. Zabývá se též eutanázií ve světě a v ČR, pozornost je také 
věnována hospici a paliativní medicíně. Splněnými cíli praktické části je zjistit, jak na
eutanázii pohlíží laická veřejnost a zdravotníci pracující v hospici, dále zjistit, zda by lidé, 
kteří měli v blízkém okolí nevyléčitelně nemocnou osobu, preferovali spíše hospic nebo 
milosrdnou smrt. Pro výzkumné šetření byl zvolen dotazník a strukturovaný rozhovor.
V teoretické části se autorka věnuje vymezení pojmu eutanázie a druhům eutanázie. Zajímavá 
je kapitola o historických a současných názorech na eutanázii, kde je přehledně popsáno 
praktikování eutanázie v antice a v Německu. Další kapitola se zabývá eutanázií a 
náboženstvím. Zajímavé jsou výpovědi zdravotníků o jejich postoji k tomuto problému. Za 
velmi přínosnou považuji kapitolu týkající se argumentů pro a proti. Autorka zmiňuje též 
situaci kolem eutanázie ve světě, zajímavé je porovnání  s ČR. Obsahem šesté kapitoly je 
hospic a paliativní medicína.
Splněným cílem praktické části je zmapovat názory na problematiku eutanázie z pohledu 
laické veřejnosti a zdravotníků, kteří pracují v hospici, a následně provést komparaci. Dále 
zjistit, jak na eutanázii pohlíží lidé, jejichž příbuzní byli nevyléčitelně nemocní / zda preferují 
hospicovou péči nebo milosrdnou smrt/.
V praktické části byly stanoveny 3 hypotézy a použity metody dotazníku a 3 rozhovorů. Bylo 
osloveno celkem 40 tazatelů.
Výsledky jsou přehledně zpracovány v grafech a vyhodnoceny. Rozhovory doplňují 
praktickou část práce a dokreslují celý problém.

Práce je čtivá, stylisticky na odpovídající úrovni, jazyk kultivovaný. Autorka prokázala 
dovednost pracovat s citacemi, využila bohaté odborné literatury a internetových zdrojů. 
Jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují. Bohužel se v práci vyskytují interpunkční 
chyby.
Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji klasifikaci VÝBORNĚ.

1/ Jak byste práci mohla využít v praxi?
2/ Uveďte vlastní postoj k eutanázii a vysvětlete své argumenty pro a proti.
3/ Jakou legislativu v ČR byste navrhovala Vy sama?
4/ Jaký máte názor na úroveň hospicové péče u nás? 


