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Předložená práce má celkem 82 strany, z toho 2 strany citací literatury a 7 stran příloh.
Teoretická část práce obsahuje kapitoly „Umírání a smrt“, „Pojetí smrti v různých kulturách“,
„Legislativní pojetí smrti“, „Jak můžeme pečovat o umírajícího člověka“, „Jak a kde najít
pomoc jako pečující blízká osoba“, „Jak a kde najít pomoc jako profesionální pracovník“.
Tyto kapitoly jsou značně nevyvážené. Vůbec nejslabší je „Pojetí smrti v různých kulturách“.
Odstaveček o křesťanském náboženství je tak povrchní, že je s podivem, že autorka něco
takového napíše v práci pro teologickou fakultu. Tato kapitola však přímo nesouvisí
s tématem bakalářské práce, doporučuji proto její nedostatky přejít.
Naopak kapitola „Jak a kde najít pomoc jako pečující blízká osoba“ vyčerpává všechny
možnosti sociální pomoci a mohla by být dobrým základem praktické příručky.
V kontrastu k nevyvážené teoretické části je velmi dobrá praktická část práce. Autorka je
zdravotní sestra, která se popisovanou problematikou zabývala, zná ji tedy dobře po praktické
stránce. Rozeslala 150 dotazníků lidem, kteří se starali o umírající doma, ve zdravotnickém
zařízení nebo v sociálních službách. Vrátilo se jí 140 vyplněných dotazníků, které mohla
zpracovat. To je úctyhodný soubor, který má dobrou výpovědní hodnotu o umírání a smrti
z pohledu pečujících osob, což je hlavní téma práce.
Přílohy – zápisy rozhovorů a dopis MUDr. Opatrné – dobře ilustrují problematiku.
Určitou slabinou práce je, že autorka vychází pouze z české literatury. Další slabinou jsou
stylistické nedostatky, které snižují srozumitelnost textu.
Práci doporučuji k obhajobě.
Praktická část je zpracována natolik dobře, že nemám otázky.
V úvodní části mě překvapilo, že autorka píše o mobilních hospicích a pomíjí hospice
„kamenné“. V Praze jsou vedle mobilního hospice Cesta domů dva kamenné hospice. Hospic
v Čerčanech, který autorka umiňuje, zajišťuje obě služby. Rád bych se autorky zeptal na
klady a zápory obou typů hospicových zařízení a na její názor na jejich spolupráci.
Vzhledem k nevyváženosti kapitol a stylistickým nedostatkům navrhuji hodnocení C – dobře.
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