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V hodnocení využijte slovní vyjádření s respektováním charakteru a zaměření práce
1

Aktuálnost problematiky, originalita práce

0-4

4

Autorka práce si vybrala velice ožehavé téma etických problémů, o kterých všichni odborníci podílející se na
záchranné službě vědí, ale příliš o nich na veřejnosti nemluví. Téma se týká péče o umírající v podmínkách
přednem. neodkladné péče. Autorka se nebála pojmenovat správnými názvy neduhy, které bohužel v této oblasti
panují, od neinformovaných příbuzných přes neochotu praktických lékařů až po neochotné kolegy v lůžkových
zařízeních, kterým záchranka své klienty předává k následné péči. Práci proto považuji za velmi originální a
přínosnou pro laskavé čtenáře.
2

Samostatnost zpracování, pohled autora do problematiky, práce s literaturou a přehled
domácích i zahraničních literárních pramenů

3

Autorka pracovala na práci zcela samostatně, moje pomoc jako konzultanta byla minimální. Velkým bonusem
autorky v tomto tématu je její mnohaletá zkušenost na záchrance. Pro čtenáře nemusí být zrovna zajímavé
popisování organizace práce záchranky v kapitole 1. Nicméně jako úvod do problematiky to být muselo, aby
čtenář v dalším textu pochopil dilema záchranářů popisované v kapitolách o postupech při péči o umírající při
výjezdech. Do textu hezky zapadá jak pojednání o dříve vysloveném příní, což je relat. novinka v našem právním
řádu, tak obšírně rozebraná charta umírajících.
Upozornit nutno na některé přes 10 let staré monografie, z nichž autorka čerpala. Nicméně na její omluvu nutno
uvést, že jsou všechny od renomovaných autorů a že literární prameny v této problematice nepřibývají na svět
zrovna závratnou rychlostí.
3

Samostatné zvládnutí odborného problému, zpracování získaných údajů, odborného textu

V předchozích kapitolách pojmenované problémy řeší autorka v empirické části práce metodou
fenomenologického zkoumání. Vyzpovídala pět svých kolegů na záchrance, jak z řad lékařů, tak převážně
nelékařských pracovníků s mnohaletou zkušeností. Všem položila 8 stejných otázek v souvislosti s konkrétním
případem/pacientem, u kterého respondent zasahoval. Výsledky shrnuje jak za každého respondenta zvlášť, tak
potom dává dohromady odpovědi na konkrétní otázku od všech respondetů. Přestože se jednalo o různé příběhy
u 5 respondentů, čtenář překvapivě v kapitole 2.3.1 zjišťuje, že odpovědi jednotlivých respondentů jsou si dosti
podobné a plynou z nich stejné pocity a pojmenovávají prakticky stejné etické problémy. Právě v tom shledávám
originalitu a přínos této práce.
Oceňuji též kapitolu 1.6.1. o systému psychosociální intervenční služby, která je v krizových situacích mnohdy
oporou jak zdravotníkům, tak pozůstalým a o které dodnes není valné povědomí u odborné veřejnosti.
Autorce se dobře podařilo skloubit pojednání o systému záchranné služby s pojednáním o smrti a různých
pravidlech kolem ní až po upozornění na „větrné mlýny“, s kterými záchranáři každodenně bojují (jak autorka
uvádí v diskusi).
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Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce,
dodržení publikační normy
Práce obsahuje 30 stran teoretické části a 26 stran empirické části. Jazyková a stylistická úroveň je velmi
dobrá, vzácně najdeme stylistické nepřesnosti a chyby v interpunkci. V práci však nejsou žádné závažné
gramatické chyby. Rozsahem a grafickou úpravou odpovídá požadavkům kladeným na bakalářské práce.
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Poznámky,
doplňky
posuzovatele:
Otázky k
obhajobě:

1. V čem vidíte hlavní příčiny selhávání role praktických lékařů v péči o
terminálně nemocné pacienty?
2. Považujete výjezdy záchranné služby k pacientům v terminálním
stavu za indikované, nebo to vnímáte jako projev celospolečenského
selhání? Proč?

Hodnocení celkem: Doporučuji k obhajobě

Návrh klasifikace práce: výborně
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MUDr. Jaroslav Ďurčovič, v.r.

* nehodící se vymažte nebo škrtněte

Doporučená klasifikace celkového hodnocení
BODY
KLASIFIKACE
13 a více
Výborně
9 až 12
Velmi dobře
6 až 8
Dobře
5 a méně
Nevyhověl

Poznámka
Minimálně dva body v každé položce
Minimálně jeden bod v každé položce
Maximálně možná jedna "nulová" položka
Více jak jedna "nulová" položka

