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     Téma diplomové práce je vysoce aktuální, potřebné a relevantní ke studovanému oboru.          
     Předložená diplomová práce čítá 72 stran vlastního textu a je členěna do sedmi hlavních kapitol.    
     V Úvodu autorka formuluje cíle práce a sděluje motivaci k volbě tématu. V teoretické části 
charakterizuje systém paliativní péče obecně a dále se zaměřuje na srovnání paliativní péče ve 
Slovenské republice a České republice v oblasti legislativy. Podrobně se věnuje tématu sociální 
práce v hospicové péči obecně a konkrétním problémům s ní spojeným. 
 
     Práce má logickou strukturu, hlavní kapitoly na sebe vhodně navazují. Jazyková a formální 
úroveň práce jsou velmi dobré, použitá literatura a zdroje četné a aktuální. Studentka čerpala i ze 
zahraničních zdrojů. Studentka dbala o dodržení etických zásad. 

Připomínky:  

- Jako cíl diplomové práce vymezujete: „… zmapovať a popísať systém paliatívnej 
starostlivosti v Slovenskej republike a komparovať vybrané aspekty s Českou 
republikou…..“ Považovala bych za vhodné více zdůraznit, které jsou vybrané aspekty, o 
jejichž komparaci jste se pokusila – v kpt. 5 se věnujete už jen situaci ve Slovenské 
republice (vzdělávání, financování atd….) a bez předchozího vymezení působí absence 
situace v ČR jako opomenutí. 

- Nepovažuji za výstižný název „Šetření“ pro kompilát teoretických poznatků doložený 
citacemi z jednoho rozhovoru. 

     Oceňuji (někdy však až přílišnou, mnohdy se opakující) podrobnost tématu sociální práce 
v hospicové péči. Autorka uvádí aktuality a upozorňuje na připravované legislativní změny. Ve 
shrnutí a diskuzi poukazuje na úskalí a etická dilemata v hospicové péči obecně a iniciativně 
uvažuje o možnostech jejich řešení, což považuji za přínosné pro praxi. 

Otázky k obhajobě: 

- V kpt 5. uvádíte možnosti vzdělávání v paliativní medicíně na Slovensku. Kdo zastřešuje 
toto vzdělávání v ČR? 

- Jmenujte nejstarší kamenný hospic a nejznámější domácí hospic v ČR 
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