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Slovní hodnocení 
Bakalářská práce Paliativní péče o dětské klienty v ČR, je velmi citlivým tématem, 

společností v jistém smyslu opomíjeným až negovaným. Autorka rozpracovává vývoj pojetí 

paliativní péče u nás a specifikuje se na problematiku dětské paliativní péče. V teoretické části 

definuje dětskou paliativní péči, vycházejíc z intencí  Mezinárodního setkání pro paliativní 

péči u dětí v Tridentu v roce 2006  -kdy došlo k sumarizaci všech dosavadních postupů a kdy 

byly nastíněny základní kategorie péče spolu se specifiky. Nechybí zde vnímání smrti dle 

věku dítěte a zejména komunikace s dětskými pacienty a jejich rodinou. 

Cílem empirické části práce bylo zjistit do jaké míry je paliativní péče efektivní ve smyslu 

pomoci umírajícímu a členům jeho rodiny překlenout negativní symptomy, které jsou 

s umíráním spojené. 

Autorka velmi citlivě provází náročnou problematikou, vyčerpávajícím způsobem uvádí 

všechny dosavadní a doporučené postupy. Po stránce formální lze práci hodnotit jako 

vyhovující, stylisticky velmi dobrou. Práce s citacemi vypovídá o autorčině nadstandardní 

orientaci v problematice. 

Otázky k obhajobě:  

1/Jaký je v současnosti rozsah paliativní péče, která je integrovaná do systému EAPC 

v Evropě? 

2/Jaká jsou specifika paliativní péče u dětské populace? 
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