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Předkládanou diplomovou práci tvoří text o 111 stranách včetně seznamu použitých 

zdrojů, přílohy nepočítaje. Práce je rozdělena na část teoretickou a na část empirickou. 

Seznam použitých zdrojů je bohatý, obsahuje jak české, tak cizojazyčné odkazy, jejich výběr 

je relevantní k tématu práce, citace vyhovují mezinárodním normám. Zvykem bývá 

v seznamu literatury řadit díla jednoho autora chronologicky za sebou, tuto zvyklost však 

studentka v přehledu použitých zdrojů nedodržela. Grafická úprava textu je ke čtenáři 

vstřícná.  

Kapitoly teoretické části práce věnuje autorka především spiritualitě a postojům ke 

smrti. Vzhledem k tomu, že výzkum byl proveden s osobami pobývajícími v hospici, zmiňuje 

studentka v teoretické části práce také téma umírání, smrti a krátce seznamuje čtenáře s 

hospicovou péčí v České republice. Jazyk odpovídá žánru vědecké práce, text je srozumitelný, 

kapitoly na sebe logicky navazují.  

Zvolené téma diplomové práce je aktuální, s praktickým přesahem. Výzkumně však u 

nás bývá tato tématika zvláště u umírajících osob spíše opomíjena, což může být dáno, mimo 

jiné, také obtížnou realizací empiricky zaměřené studie. Studentka ale dobře zvládla obtíže 

spojené s takto zaměřeným výzkumem, při realizaci studie se řídila etickými principy, vůči 

účastníkům výzkumu se chovala citlivě a s náležitým respektem.  

Cílem provedeného výzkumu bylo zmapovat vliv spirituality na postoje ke smrti u 

nevyléčitelně nemocných osob. Výzkumná metodologie byla zvolena adekvátně k cíli 

výzkumu, autorka použila kvalitativní přístup, data sbírala formou polostrukturovaného 

rozhovoru a analyzovala je pomocí metody zakotvené teorie. Svá zjištění podrobně a 

srozumitelně prezentuje, odpovídá na stanovené výzkumné otázky. V diskusi porovnává 

autorka své výsledky s výsledky jiných studií, zamýšlí se nad limity své práce.  

Jako doplnění diskuse při obhajobě práce navrhuji, aby se studentka vyjádřila 

k následujícím otázkám - jakým jiným způsobem by bylo možné zkoumat vztah mezi postoji 

ke smrti a postoji k životu (vztaženo k odpovědi na otázku č. 3 – str. 86 – 87 diplomové 

práce). Dále zda autorka vstupovala do výzkumu s nějakými vlastními očekáváními a pokud 

ano, co se s jejími očekáváními stalo během a po realizaci výzkumu a po zpracování dat. Co 

bylo pro ni samotnou nejdůležitějším zjištěním realizované studie a jak konkrétně by bylo 

možné výsledky provedeného výzkumu použít v praxi.  



Studentka při zpracovávání diplomové práce osvědčila dovednosti spojené s realizací 

výzkumu a prokázala schopnost interpretovat získaná data na požadované úrovni, proto její 

diplomovou práci doporučuji k obhajobě. 
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