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Komentář a připomínky k textu::
Studentka se zabývala jedním z nejpalčivějších problémů v práci všeobecné sestry a to o etický problém
při práci sestry s chronickým pacientem s infaustní prognózou, bohužel problematika eutanázie se neodráží
v názvu samotné závěrečné práce, což považuji za pochybení, ovšem nesnižující kvalitu práce. V teoretické části
práce se studentka zabývá otázkou smrti, důstojného umírání, terminální anagosedace a eutanázie. Snaží se
poskytnout solidní přehled dosavadních poznatků a různých pohledů na eutanázii a asistovanou sebevraždu.
Bohužel postrádám vysvětlení i důležitého termínu terminální analgosedace a možnosti paliativní
medicíny.
Další výtkou jsou nesprávně ocitované internetové zdroje v závěrečném seznamu literatury.
Pozitivně hodnotím především výzkumnou část, která byla provedena pomocí dotazníkového šetření a
vhodně vyhodnocena a porovnána i s jinými závěrečnými pracemi v diskuzi. Z tohoto důvodu práci doporučuji
k obhajobě a navrhuji známku v e l m i d o b ř e za teoretickou část a v ý b o r n ě za část empirickou.

Dvě až tři otázky k obhajobě práce:
1.

Z jakého důvodu jste se orientovala na etickou problematiku eutanázie?

2. Jak je možné, dle Vašeho názoru, přispět k lepšímu komfortu pacientů chronicky nemocných a
s infaustní prognózou?
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