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Autorkou zvolené téma je vysoce aktuální. Světová zdravotnická organizace (WHO) považuje již 

od konce 20. století rozvoj kvalitní paliativní péče za jednu ze svých priorit. Tento typ péče by měl 

přispět k tomu, aby všichni lidé bez rozdílu měli právo na důstojný odchod ze života 

prostřednictvím zabezpečení nejlepší možné kvality péče o pacienty s pokročilým progresivním 

onemocněním a jejich rodiny.  V souvislosti s demografickým trendem stárnutí populace bude 

narůstat i potřeba paliativní péče v České republice. 

 

Díky široké škále problémů souvisejících s oblastí paliativní péče v ČR, zúžila autorka rozumně pro 

potřeby bakalářské práce svůj výzkumný zájem na oblast návaznosti nemocniční a lůžkové 

paliativní péče. Stanovila si jasný a uchopitelný hlavní cíl práce: „zhodnotit spolupráci nemocnic a 

hospiců, identifikovat hlavní aspekty, které podmiňují návaznost těchto dvou zařízení, zjistit, jak 

vnímají a hodnotí návaznost hospiců na nemocnice odborníci, kteří pracují v hospicích a s jakými 

problémy se v této oblasti nejčastěji setkávají“. Tento cíl dále operacionalizovala a provázala 

s výzkumnými otázkami. 

 

Metodický přístup: Autorka má promyšlený a pečlivě popsaný metodický přístup opřený o 

studium relevantní české i zahraniční literatury. Zvolila kvalitativní přístup, kdy vhodně kombinuje 

analýzu dokumentů a polostrukturované expertní rozhovory s šesti pracovníky hospiců. Velmi 

transparentním způsobem předkládá čtenáři celý svůj metodický postup od výběru zkoumaného 

souboru, přes sběr dat až po jejich analýzu.  

  

Obsah práce: Autorka použila pro teoretické zarámování své bakalářské práce Salamonovu a 

Anheierovu teorii vzájemné závislosti, teorii tabuizace smrti a Kübler-Rossové model pěti fází 



 

 

 

umírání. Teoretické ukotvení práce má autorka logicky zdůvodněno a v dalších částech práce se 

zvolenými teoriemi dále pracuje. Jen bych autorce vytkla, že možná trochu zbytečně pro 

zdůvodnění použití teorie vzájemné závislosti využila vedle odborných zdrojů i internetové zdroje 

typu Speciál ČT24 2014 a Otázky a odpovědi 2012. Vlastní teoretická část práce je ale založena na 

relevantních dílech z většiny tuzemských autorů a jedné publikaci zahraniční. Zde bych jen 

upozornila na to, že ve výsledném seznamu literatury oproti citacím v textu vyměnila u zahraniční 

publikace autorka pořadí autorů. V konceptuálním vymezení práce autorka ještě předkládá své 

hodnotové zaměření vycházející z práva všech pacientů na důstojnost, z konceptu kvality života a 

principů lékařské etiky.     

Pátá kapitola je věnována výkladu stěžejních pojmů. Šestá kapitola je věnována vlastní hospicové 

péči.  Autorka se zde zabývá financováním hospicové péče, jejím legislativním ukotvením, včetně 

legislativních změn, nejvlivnějšími představiteli hospicové péče v ČR (Asociací poskytovatelů 

hospicové paliativní péče a Českou společností paliativní medicíny).  Tato kapitola je zpracována na 

dobré úrovni, autorka prokazuje solidní vhled do studované problematiky a získané informace jsou 

dobrým základem pro autorčino vlastní expertní šetření.  Sedmá kapitola shrnuje postoje 

dotázaných odborníků. V této části práce autorka předkládá hlavní zjištění  své práce, tj. klíčové 

problémy hospiců očima jejich pracovníků.  V této části práce autorka reflektuje zjištění v kontextu 

zvolených teorií. Trochu postrádám hlubší argumentaci některých výsledků v kontextu výsledků 

jiných výzkumů (i zahraničních) a v kontextu stávající legislativy. Nicméně autorka zde prokazuje 

dobře řemeslně provedenou práci a přináší některá nová zajímavá zjištění – např. odůvodnění, proč 

lékaři v akutní nemocniční péči neinformují dostatečně pacienty v terminálním stavu o možnosti 

paliativní péče, která by pro tyto pacienty byla vhodnější.  

 V závěru práce autorka uspokojivě zodpovídá výzkumné otázky.  

 

Formální úprava práce: Autorka prokazuje stylistickou dovednost a správně cituje. Práce je dobře 

strukturována a zeditována.  

 

Celkové hodnocení práce: Předložená práce splňuje požadavky na práci bakalářskou. Autorka 

prokazuje schopnost pracovat jak s českou a zahraniční odbornou literaturou, legislativními 

dokumenty a daty a umění zpracovat je do kompaktního logicky členěného textu. Autorka rovněž 

prokazuje analytické a interpretační dovednosti na úrovni bakalářského studia. Vzhledem k výše 



 

 

 

uvedenému hodnocení doporučuji práci k obhajobě a hodnotím ji jako „velmi dobrou“. 

 

 

V Praze dne 9. 6. 2014          Mgr. Karolína Dobiášová 
                          
  


