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     Studentka zvolila zajímavé a aktuální téma, v němž představuje konkrétní možnosti jak 

přistupovat ke klientům v rezidenční péči - především k osobám těžce nemocným a 

umírajícím.

     Diplomová práce čítá 68 stran vlastního textu a je členěna do šesti hlavních kapitol.

     V Úvodu studentka sděluje motivaci, která ji vedla k výběru tématu – osm let pracuje jako 

zdravotní sestra na jednotce intenzívní péče gerontometabolické kliniky, kde se setkává 

s pacienty těžce nemocnými, v hraničních situacích, ale i s různým přístupem ošetřujícího 

personálu. V závěru Úvodu autorka formuluje cíle práce. V první kapitole charakterizuje 

sociální práci v kontextu pomáhajících profesí, dále popisuje specifika sociální práce s lidmi 

se zdravotním postižením a následně se zaměřuje na problematiku sociální práce 

v rezidenčních zařízeních. Ve čtvrté kapitole se věnuje humanistickým a existenciálním 

teoriím sociální práce. V páté kapitole představuje logoterapii, přibližuje osobnost jejího 

zakladatele a jeho hodnotový koncept, základní pojmy a charakteristiky v logoterapii a 

existenciální analýze. Všímá si úskalí iatrogenního poškození při práci s klienty, významu 

vstřícného přístupu ke klientům při zachování hranic, zdůrazňuje nezbytnost prolínání 

zdravotní péče, sociální práce a kvalitní spirituální podpory lidí vážně nemocných                   

a umírajících. V poslední kapitole přibližuje jednotlivé logoterapeutické techniky obecně           

a možnosti jejich využití dokládá na konkrétních příkladech ze svojí praxe.

     Jazyková úroveň práce je vynikající, použitá literatura je rozsáhlá a aktuální. Teoretické 

poznatky studentka na mnoha místech komentuje vlastními názory, četnými postřehy z praxe 

a především mnoha příběhy konkrétních pacientů v kontextu využití logoterapeutických 

principů v přístupu k nim. Tento pól předložené práce považuji za velmi cenný a prakticky 

využitelný pro další pracovníky pomáhajících profesí, které by téma zajímalo. 

     Z práce je zřejmý hluboký zájem studentky o zpracované téma, schopnost aplikovat 

teoretické poznatky v praxi. Studentka pracovala s velkým nasazením, pečlivě, dílčí témata 

uchopila přehledně ale do hloubky, pravidelně konzultovala.

Otázka k obhajobě: 

- Jakým způsobem se Vám osobně  - při Vaší náročné profesi - daří předcházet 

syndromu vyhoření?



     Cíl práce - popsat možnosti využití logoterapeutických principů při práci s klienty             

v rezidenčních zařízeních, uvést příklady z praxe a poukázat na důležitost lidského přístupu 

ve vztahu klienta a pomáhajícího pracovníka - studentka splnila.

Předložená diplomová práce splňuje podmínky a nároky kladené na odbornou práci.

Diplomovou práci hodnotím:                                                             výborně
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