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Komentář a připomínky k textu:
Autorka si vybrala téma, které se stává v profesi všeobecné sestry stále tíživější v době sofistikované
medicíny. Práce je psaná se zjevným zaujetím pro problematiku, velmi kladně hodnotím především precizně
zpracovaný kvalitativní výzkum provedený pomocí semistrukturovaného interview a hodnoceného pomocí
obsahové analýzy dat, axiálního kódování a otevřeného kódování, pro lepší propojenost studentka využila i
metodu analytického závorkování. Z výzkumu jasně vyplynulo, že pro všeobecné sestry se stává setkání se smrtí
velice hlubokým osobní zážitkem, který mnohdy pomůže zcela změnit hodnoty dané osobnosti. Častým
problémem zůstává situace, která nastává po smrti pacienta při předávce jeho pozůstalosti. Dle mého soudu by
měly být sestry na tyto situace připravovány, jako obzvláště vhodnou vidím i neverbální komunikaci, stisk ruky,
haptáky, ujištění, že jejich příbuzný neodcházel opuštěn a v bolestech. Pokládám za nutné o těchto tématech
hovořit častěji při profesní přípravě všeobecných sester na jejich budoucí povolání.
Drobnou výtku bych měla k diskuzi, která by neměla zahrnovat jen shrnutí výzkumných výsledků, ale i
porovnání s dosud vydanými pracemi či publikacemi.
Práci hodnotím jako velmi přínosnou známkou v ý b o r n ě a doporučuji k obhajobě.
Dvě až tři otázky k obhajobě práce:
1. Co Vás vedlo k výběru právě tohoto tématu, které považuji za velmi přínosné?
2. V závěru práce máte velmi zajímavou myšlenku o zavedení tzv. „thanatoterapeutů“, jak byste si
Vy sama jejich činnost představovala?
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