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Téma práce: Paliativní péče o dětské klienty v České republice 

 

   Bakalářská práce s názvem „Paliativní péče o dětské klienty v České republice” byla vypracována v 

rozsahu 52 stran, obsahuje i přílohu, seznam obrázků a zkratek. 

   Autorka zvolila vhodné, citlivé téma, ve společnosti málo diskutované, méně obvyklé, však aktuální.     

   Cílem bakalářské práce je přiblížit veřejnosti paliativní péči, informovat o aktuálních změnách. 

   Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V obou částech autorka prokázala dobré odborné 

znalosti a schopnost odpovídajícím způsobem přiblížit citlivá témata. Zvolila vhodné zdroje informací. 

  Teoretická část je rozdělena do 3 kapitol, ve kterých autorka objasňuje základní pojmy související 

s tématem.  

   Na vysvětlení pojmu umírání a smrti se zaměřila v první kapitole. Je zdařile zpracovaná, přehledná a 

srozumitelná. Obsahuje vysvětlení procesu umírání, rozděleného na tři období. Věnuje pozornost fázím 

přijetí smrti, pojmu smrt - jako zániku organismu, postojům k umírání a smrti v minulosti a v současnosti. 

V samostatné kapitole 1.6  „Vnímání umírání a smrti v závislosti na věku dítěte“ je obdivuhodně citlivým 

způsobem poukázáno na fakt, že se v dnešní době už lidé, natož pak děti, málokdy setkávají se smrtí 

přirozeným způsobem, a proto se mohou ještě obtížněji vyrovnávat se smrtí dítěte. 

   Druhá kapitola je věnována paliativní péči. Kapitola 2.1 informuje o historii a vývoji paliativní péče ve 

světě a u nás. Autorka předkládá přehled vzniku prvních zařízení a možnosti čerpání vhodných znalostí a 

zkušeností. Kapitola 2.2 přináší různé definice paliativní péče, 2.3 rozdělení paliativní péče, 2.4 formy 

paliativní péče. Popisuje zde rozdíly mezi jednotlivými typy zařízení v nabízené péči. 

   Samostatná třetí kapitola se věnuje dětské paliativní péči, historii a vývoji ve světě a u nás. Na straně 27 

je mapa Evropy s grafickým přehledem rozvoje paliativní péče ( je škoda, že zde není uveřejněno 

k jakému datu byla pořízena). Autorka prezentuje mnoho nových informací a na aktuální změny 

upozorňuje vhodným a zasvěceným způsobem. Přiblížení jednotlivých bodů ( 10 bodů)  a vůbec existenci 

Charty práv dítěte s život ohrožujícím onemocněním, vzniklé v roce 1997, zařadila v kapitole 3.4 

„Specifika dětské paliativní péče“ a na závěr třetí kapitoly věnuje dostatek prostoru komunikaci. 



   Práce má logickou stavbu, jednotlivé kapitoly teoretické části jsou vhodně propojeny, jsou 

propracované a citlivá témata podána srozumitelným způsobem.    

   Cíl teoretické části práce byl splněn. 

   V praktické části práce autorka prezentuje kazuistiku dítěte, které jako pacient nyní paliativní péči 

využívá. Kazuistika je doplněna rozhovory s matkou a otcem dítěte, kteří dali souhlas k uveřejnění tohoto 

„ příběhu“. 

    Kazuistika i rozhovory jsou vhodně zvolené, prezentované i hodnocené. Autorka prokázala velkou míru 

lidskosti i profesionality. Svou prací obohatila rodinu s nemocným dítětem a oni obohatili ji. 

   Po formální stránce je práce na velmi dobré úrovni, jen s drobnými nedostatky. Po obsahové i 

stylistické stránce je práce na výborné úrovni. Má praktické využití. 

          

Pro hodnocení práce navrhuji klasifikační stupeň:     výborně 

 

Otázky doporučené k obhajobě: 

1.  Co by mohlo významně přispět ke  zvýšení informovanosti lidí, včetně dětí, o oboru paliativní péče?  

2. Napadlo Vás mluvit o situaci Haničky i s jejím bratrem? Znáte jeho názory a postoje? 

3. Zaznamenala jste rozdílné postoje lidí z lékařského prostředí k této problematice oproti většině naší 

společnosti? Cítíte zvýšený zájem či naopak nezájem? 

4. Myslíte si, že mluvit s dětmi o smrti a umírání patří výhradně do prostředí rodiny? 

5. Objevila jste nějaký titul literatury, který byste doporučila někomu, kdo prožívá umírání se svým 

blízkým? 

 

V Praze dne 27.května 2017                                                                                     …….……………………………….                                      

                                                                                                                                        Mgr. Lenka Chittussiová 

 

 


