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Předložená	práce	se	věnuje	problematice	zvládání	pracovní	zátěže	u	pracovníků	
v	hospicové	péči,	s	důrazem	na	možnosti	supervizní	podpory	v	tomto	prostředí.	
Vzhledem	 k	náročnosti	 práce	 s	nevyléčitelně	 nemocnými	 pacienty	 je	 téma	
supervize	 velmi	 důležité,	 obzvlášť	 v	kontextu	 nedostatečného	 využívání	 této	
podpory,	které	je	dnes	v	českých	hospicích	bezesporu	přítomné.	
	
Z	formálního	hlediska	mám	k	práci	tři	připomínky:	

1) V	textu	chybí	stránkování	a	číslování	kapitol	je	poněkud	nezvykle	v	obou	
částech	práce	od	čísla	1,	jsou	tam	tedy	dvě	kapitoly	1.2	a	podobně.	To	činí	
orientaci	 v	textu	 poměrně	 složitou	 a	 i	 komentáře	 níže	 mohou	 být	 tedy	
hůře	 přiřaditelné	 ke	 konkrétním	 úsekům	 textu,	 protože	 není	 jak	 na	 ně	
jednoduše	odkázat.	

2) Autorka	někdy	odkazuje	pomoci	příjmení	a	prvního	písmena	jména,	jindy	
ne,	například	(Hawkins,	P.,	Shohet,	R.,	2004)	a	(Havrdová	2000,	Hawkins	
a	Shohet	1989,	Kadushin	1992).	

3) Rozsah	 práce	 je	 těsně	 pod	 katedrou	 doporučenou	 hranicí	 rozsahu	
diplomových	prací.	

	
Z	obsahového	hlediska	mám	několik	komentářů,	z	nichž	první	dva	vnímám	jako	
poměrně	zásadní:	

1) Práce	 z	mého	 pohledu	 nemá	 dostatečně	 explicitně	 formulovaný	 cíl.	
V	textu	najdeme	na	různých	místech	vyjádření,	že	se	autorka	zaměřuje	na	
„zmapování	a	pojmenování	potřeb	pracovníků	poskytujících	přímou	péči	
pacientům	 v	hospici“,	 „Dále	 se	 pokusím	 definovat	 potřeby	 pracovníků	 a	
mechanismy	jejich	naplňování“,	v	abstraktu	je	pouze	věta	„Práce	se	snaží	
vystihnout	potřeby	pracovníků	hospiců“.	Domnívám	se,	že	formulace	cíle	
by	měla	 obsahovat	 bližší	 specifikaci	 toho,	 o	 jaké	potřeby	 se	 jedná.	 Také	
cílová	skupina	není	úplně	jasná	–	v	názvu	práce	i	na	řadě	míst	v	úvodních	
kapitolách	se	mluví	o	„pracovnících	v	přímé	péči“	a	jejich	potřebách.	Část	
práce	 se	 však	 zabývá	 analýzou	 potřeb	 managementu	 hospice	 nebo	
způsobem	 výběru	 zaměstnanců.	 V	těchto	 místech	 mi	 není	 zcela	 jasná	
návaznost	na	primární	cíl	práce.	

2) Za	druhou	významnou	slabinu	práce	považuji	teoretickou	část.	Kapitola	o	
supervizi	 je	 napsána	 zajímavě,	 dobře	 podložena	 literaturou	 a	
s	přehlednou	 vnitřní	 strukturou.	 Ve	 většině	 ostatních	 kapitol	 teoretické	
části	 ale	 autorka	 míchá	 literaturu	 a	 vlastní	 zkušenosti	 z	praxe,	 z	mého	
pohledu	 nevhodným	 způsobem.	 Teoretická	 část	 by	 měla	 zkoumaný	



fenomén	 postihnout	 na	 základě	 současných	 poznatků	 ostatních	 autorů.	
Hodnocená	 práce	 však	 buduje	 z	mého	 pohledu	 většinu	 argumentů	
převážně	 na	 zkušenosti	 autorky	 z	její	 několikadenní	 stáže,	 což	 z	mého	
pohledu	významně	oslabuje	její	východiska.	Příklad:	v	kapitole	2.1	Péče	o	
zaměstnance	 je	 polovina	 textu	 popis	 toho,	 co	 autorka	 viděla	 na	 stáži,	
v	kapitole	 multidisciplinární	 tým	 podobně	 argumentuje	 o	 roli	 lékaře	 a	
prolínání	zdravotních	a	sociálních	služeb	způsobem	„Z	mého	pozorování	
provozu	v	organizaci	vyplynulo…“	 .	Téměř	ve	všech	částech	teoretických	
kapitol	 najdeme	 jako	 podporu	 pro	 nějaké	 tvrzení	 větu	 „V	 hospici,	 kam	
jsem	 docházela…“.	 Takovéto	 formulace	 a	 výroky	 by	 měly	 patřit	 do	
prezentace	 výsledků,	 ale	 nemohou	 sloužit	 jako	 východiska	 v	teoretické	
části.	 Například	 o	 klíčové	 roli	 lékaře	 bychom	 mohli	 jistě	 diskutovat,	
mnoho	 hospiců	 je	 založeno	 na	 práci	 zdravotních	 sester	 a	 některé	 ani	
nemají	 vlastního	 lékaře	 na	 plný	 úvazek.	 Domnívám	 se,	 že	 by	 zde	 lépe	
fungovalo	větší	využití	literárních	zdrojů,	zejména	časopiseckých	studií.	

3) S	bodem	 dva	 souvisí	 klíčový	 metodologický	 problém	 –	 definování	
náročných	situací	při	práci	v	hospici	 (kapitola	3.3).	Autorka	 tento	okruh	
témat	generuje	v	podstatě	výhradně	na	své	zkušenosti	a	rozhovorech	se	
zaměstnanci	hospice	během	stáže.	 Jak	 je	 již	 zmíněno	výše,	 tento	přístup	
není	 vhodný.	 Očekával	 bych	 podložení	 těchto	 zkušeností	 nějakou	
literaturou,	 obzvláště	 v	momentě,	 kdy	 se	 jedná	 o	 takto	 podstatnou	
záležitost	 pro	 směřování	 další	 práce	 (autorka	 na	 základě	 těchto	 okruhů	
vytvořila	strukturu	rozhovoru	s	respondenty	v	empirické	části).	

4) Hodnotím	pozitivně,	že	se	autorka	v	první	kapitole	o	hospicích	nezdržuje	
obvyklými	 historickými	 exkurzi.	 Zároveň	 ale	 vůbec	 nezmiňuje	 mobilní	
hospicovou	péči,	což	bych	v	části	definice	hospice	považoval	alespoň	v	pár	
větách	za	příhodné.	

5) V	kapitole	1.2	výzkumné	otázky	podle	mne	autorka	zaměňuje	výzkumné	
otázky	 s	otázkami	 v	rozhovoru.	 Výzkumná	 otázka	 je	 svým	 způsobem	
vyjádření	cíle	práce.	Tím	jistě	není	„Jakou	činnost	v	hospici	vykonáváte?“.	

6) Nesdílím	 autorčinu	 důvěru	 v	to,	 že	 se	 zaměstnanci	 během	 několika	
rozhovorů	 se	 stážistkou	 dostatečně	 vyjádří	 k	otázce	 „Jak	 byste	 popsal	
vztahy	 na	 pracovišti?“,	 obzvlášť,	 když	 rozhovory	 předjedná	 ředitel	
organizace,	 jako	 tomu	 bylo	 v	případě	 jedné	 ze	 dvou	 navštívených	
organizací.	

7) Vzhledem	 k	detailnímu	 popisu	 navštívených	 zařízení	 v	 empirické	 části	
není	po	chvíli	u	internetu	těžké	dovodit,	o	která	pracoviště	se	jedná.	Není	
v	 tomto	 kontextu	 jasné,	 nakolik	 tento	 detailní	 popis	 pracovišť	 pomáhá	
dosažení	cíle	práce.	Domnívám	se,	že	například	informace,	že	má	jeden	z	
hospiců	půjčovnu	kompenzačních	pomůcek	v	 jiném	městě,	 je	 z	 hlediska	
dosažení	 cílů	 zcela	 nadbytečná,	 přesto	 však	 výrazně	 usnadňuje	
identifikaci	daného	hospice.	Zároveň	si	ale	myslím,	že	u	projektu	 tohoto	
typu	není	anonymizace	organizace	nezbytně	nutná.	

8) Autorka	 píše,	 že	 otázku	 o	 supervizi	 zařadila	 na	 závěr,	 aby	
„nekontaminovala	 rozhovor	 svým	 statusem	 studenta	 oboru	 supervize“.	
Není	 mi	 tedy	 jasné,	 v	jakém	 momentu	 respondenti	 vyplňovali	
informovaný	 souhlas	 a	domnívám	se,	 že	 z	etického	hlediska	by	měli	 být	
informování	o	účelu	a	charakteru	rozhovoru	předem.	



9) V	závěru	 práce	 autorka	 poměrně	 obšírně	 shrnuje	 své	 úvahy	 do	 podoby	
doporučení	 pro	 hospice,	 jak	 s	problematikou	 potřeb	 zaměstnanců	 a	
možnostmi	supervize	pracovat.	I	když	zde	autorka	projevuje	dobrý	vhled	
do	 situace	 a	 koncepční	 personalistické	 myšlení,	 domnívám	 se,	 že	 na	
základě	 dat	 sebraných	 v	tomto	 projektu	 je	 ještě	 brzo	 na	 to	 formulovat	
doporučení.	 I	 vzhledem	 ke	 zvolené	 metodice	 by	 bylo	 adekvátnější,	 aby	
autorka	 formulovala	 spíše	 hypotézy	 o	 daném	 fenoménu,	 které	 by	 se	
mohly	ověřit	na	větším	vzorku	organizací.	Teprve	poté	by	bylo	na	místě	
formulovat	šířeji	platná	doporučení.	

	
Přes	výše	uvedené	komentáře	práci	doporučuji	k	obhajobě	a	navrhuji	hodnocení	
dobře.	
	
	
Otázky	k	obhajobě:	
	

1) Mohla	byste	přiblížit,	jakým	způsobem	jste	kódovala	a	analyzovala	data	z	
rozhovorů?	

2) Domníváte	 se,	 že	 se	 situace	 v	hospicích	 liší	 od	 situace	 v	jiných	
zdravotnických	zařízeních,	popřípadě	v	čem?	

3) Jaká	 vnímáte	 rizika	 metody	 kvalitativního	 rozhovoru	 tváří	 v	tvář	
s	ohledem	na	metodologickou	validitu	zjištěných	dat?	Jaké	faktory	mohou	
ovlivňovat	 kvalitu	 informací,	 které	 nám	 respondenti	 podávají?	 Jak	
můžeme	tato	rizika	minimalizovat?	

	
	
	
	
	
V	Praze	dne	12.	9.	2016	
	
	

	
	
	
	

PhDr.	Martin	Loučka,	Ph.D.	


