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Téma je velmi citlivé a potřebné neustále řešit. Splněným cílem práce bylo seznámit se smrtí,
konečností života a umíráním, a v praktické části zjistit, zda paliativní péče skutečně pomáhá zmírnit
potíže a útrapy umírajícího člověka v bio psycho sociální rovině, a poukázat na to, že péče o pacienta
v domácím prostředí je vhodná.
První kapitola se věnuje cílové skupině, principům, cílům, podstatě paliativní péče, etice pal.péče.
Zvláště zajímavou je podkapitola o etických principech této péče. Ve druhé kapitole se autorka
zabývá umíráním a smrtí, procesem umírání. Následují kapitoly charakterizující hospic a hospicovou
péči. Obsahem páté kapitoly je doprovázení umírajících, kladně hodnotím, že autorka uvádí i vlastní
postoje a velmi citlivě popisuje danou vážnou problematiku, neopomíná zmínit ani práva a přání
umírajících, důležitou komunikaci s rodinou umírajícího. Celá teoretická část práce je čtivá, stylisticky
i gramaticky v pořádku. Autorka prokázala schopnost práce s citacemi v textu a odbornou literaturou.
Vzhledem k tomu, že tato tematika je pro mne vcelku cizí, hodnotím teoretickou část práce velmi
dobře, uvádí čtenáře citlivě a srozumitelně do tohoto tématu.
Pro praktickou část autorka zvolila vzorek čtyř nevyléčitelně nemocných pacientů ze zařízení, kde
sama absolvovala praxi, Centra domácí péče RUAH. Zpracovala kazuistiky na základě pozorování a
získaných informací od personálu zařízení. Součástí této části práce je také charakteristika tohoto
zařízení.Jednotlivé kazuistiky jsou precizně a kvalitně zpracovány. Oceňuji kapitolu analýzu výzkumu,
faktem zůstává, že ze vzorku čtyř respondentů nelze usuzovat žádné závěry vzhledem k určenému
cíli. Celkově praktickou část hodnotím velmi dobře.

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji klasifikaci VELMI DOBŘE.

Otázky: 1/Jak byste práci mohla využít v praxi?
2/Co Vás při její tvorbě překvapilo?
3/ Jaké osobnostní vlastnosti by podle Vás měl mít sociální pracovník pracující v této oblasti?
4/ Jaký je Váš názor na euthanazii?

