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Student si vybral vždy aktuální téma smrti a umírání, které konkretizoval důstojností a 
přístupem k umírání. Jednoznačně je zřejmé osobní zaujetí diplomanta, kdy práce je 
prodchnuta osobním názorem i emočním postojem (který však v diplomové práci, kde se 
pracuje s fakty, je nadbytečný). Práce je rozdělena do 6 kapitola, dále úvod, závěr, seznam 
literatury a množství relevantních  a zajímavých příloh. Práce má logickou strukturu a 
následnost, je srozumitelná a přínosná. Po formální stránce autor často používá přímé citace, 
respektive citáty, ale velmi málo pracuje např. s parafrází, respektive v tomto případě spíše 
neodkazuje. Dále pod názvy kapitol spíše neumisťuje žádný text, ale rovnou podkapitolu, 
čímž členění postrádá smysl. Diplomant často používá uvozovky, v diplomové práci mají 
však místi pouze u přímé citace či přímé řeči. Po jazykové a stylistické stránce i svým 
rozsahem práce splňuje nátoky kladené na diplomovou práci. 

Teoretická část se věnuje historickému kontextu v péči o umírající, souvisejícím pojmům a 
dále alternativám důstojného umírání. Pokračuje popisem současného stavu paliativní péče na 
což logicky navazuje praktická část. Autor popisuje situace, poznatky, dělá z nich závěry, ale 
chybí tam odkaz na zdroje (např. k. 1, s. 36, 52 apod. ...). Navíc tvrzení na s. 52 ("Se smrtí a 
umíráním se však přichází ke krizové intervenci zpravidla až zprostředkovaně...Člověk, který 
sám umírá a je v poslední fázi svého života...je již se smrtí jaksi smířen...) nelze takto obecně 
podat. Pravdivé je v případě, že dle stadií vyrovnávání se smrtí dle Kübler-Ross došlo ke 
smíření, ale na každý umírající je smířen a vyrovnán. Existuje řada lidí, kteří zoufale bojují a 
chtějí žít, ale nejde to a krizová intervence je i pro ně na místě...nebo i pokud jsou smíření, ale 
jejich blízcí nikoli, tak je to trápí a využívají možnosti krizové intervence ve snaze najít 
způsob, jak být s blízkými v souladu, nebo v případě, že si chtějí uspořádat před smrtí věci, 
vztahy... tedy existuje celá řada příkladů, kdy toto tvrzení není pravdivé, zde je jednoznačně 
presentován názor diplomanta a postrádá ukotvení v literatuře. 

Praktická část je velmi zajímavá přístupem  a hledání názorů v různých profesích, které s 
umírajícími pracují a jsou v kontaktu. Postrádám však metodologické ukotvení a trochu 
šetření či výzkum míchá kvalitativní a kvantitativní metodologii. Jsou stanoveny hypotézy 
(ale rovnou je řečeno, že nejsou ověřitelné, neb se jedná o kvalitativní výzkum. Chybí mimo 
popisu, dle jaké a čí metody výzkum probíhá, i formulace hlavní výzkumné otázky, které by 
pomohly jak s formulací otázek dílčích, tak i otázkami do rozhovoru. Dále je popsán výběr 
vzorku, ale chybí popis případných rizik při záměrném výběru a klíč, dle jakého odborníky 
diplomant vybíral. Kladně hodnotím práci s informacemi i přiložení kompletních rozhovorů. 
Jednoznačně je zřejmé, že autor šetření věnoval dost času, pečlivě s výsledky pracoval, ale 
podcenil metodologii, která by mu pomohla. 

Celkově práci hodnotím jako kladnou a přínosnou, oceňuji zájem o důležité téma, které 
bývá přehlíženo. Oceňuji i osobní zaujetí a zápal diplomanta. 

Otázka k obhajobě: Navrhněte jakým způsobem zaujmout širší veřejnost v 
komunikaci ohledně důstojné umírání. 
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