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Vedoucí práce: PhDr. Marie Rybářová

1. Volba tématu: zvolené téma reaguje vhodně na diskuze vedené v současné době o
umírání, hospicové péči, euthanasii. Zamýšlí se nad možnostmi, které
mohou předcházet žádostem o ukončení života.

2. Teoretická část: definuje proces umírání s jednotlivými fázemi a reakcemi na blížící
se smrt. Rozebírá potřeby umírajících pacientů s korespondujícími
postoji ošetřujících. Důraz je kladen na komunikaci verbální i neverbální.
Tuto kapitolu uzavírá možnost psychoterapie u umírajících nemocných.
Autorka se v další části věnuje euthanasii, paliativní péči, péči hospicové.
Využívá literárních zdrojů autorů Mindelleho A. a Moodyho R. Většina
důležitých informací je však čerpána z literatury používané při výuce
věnující se této problematice. (psychologie, etika a filozofie). Autorka
prokazuje solidní přehled poznatků .

3. Empirická část: Cíl výzkumu je jasně definován. Je zaměřen na postoje zdravotních
sester k umírajícím pacientům v nemocnicích. Autorka k výzkumu
použila metodu nestandardizovaného dotazníku, který si sama vypra-
covala. Dotazník obsahoval 21 otázek, s dílčími podotázkami. Ná-
vratnost činila 75 %. Získané údaje jsou zpracovány do tabulek,
barevných grafů, vhodně komentovány. V diskuzi ještě rozvedeny
všechny odpovědi. Autorka sobě i nám klade otázky u zvláště lišících
se odpovědí mladých a starších sester.

4. Závěry práce: Z rozboru odpověďí, navrhuje autorka opatření, která by vedla k větší
informovanosti sester v rámci celoživotního vzdělávání a to i v této
důležité problematice. Závěr je doplněn anotací, resumé je uvedeno
česky a anglicky. Kvalitně zpracovaná teoretická i empirická část.
Zamyšlení a doporučení, vedoucí ke zlepšení péče o umírající je hlav-
ním přínosem práce.

5. Literatura a
práce s literaturou: Autorka uvádí 28 titulů literatury, 13 pramenů, ze kterých čerpala.

Využívá citátů k jednotlivým kapitolám, které práci zušlechťují.

6. Kvalita příloh: Přílohy tvoří: dotazník, fáze smutku, reakcí na nemoc dle Kubler-
Rossové, Rady umírajícího svému průvodci, přehled hospiců v ČR,
Křivohlavého překlad: "Jak se vyhnout syndromu vyhoření". Přílohy



/

/

zakončují Práva umírajících, přeložené Haškovcovou z americké Charty a
reprodukce obrazu Bosch, Hieronyma, ln Moody, Raymond;: Život po
životě.Praha 1991.

7. Celkové stanovisko: Jde o kvalitní práci zpracovanou pečlivě a citlivě.

Diskuzní okruhy: 1. V čem vidíte příčinu neznalosti starších sester o možnosti péče
paliativní, hospicové?

2. Myslíte si, že odmítání relaxace starších sester po úmrtí pacienta
je příznakem syndromu vyhoření? Vaše doporučení.

3. V čem může sestra pomoci, abychom zajistili možnost umírání doma
a získali ke spolupráci blízké příbuzné?

4. Jakou roli v žádosti o ukončení života hraje bolest?

8. KlasifIkuji: výborně

V Hradci Králové dne 22.5.2006
JljOSlává Pečenková


