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Autorka téma paliativní péče ve zdravotnickém zařízení. Přehledové kapitoly poskytují 
široký a současně dostatečně hluboký vhled do dané problematiky. Výzkumné postupy 
použité v práci autorka podrobně rozpracovává. Z tónu práce je zjevné osobní zaujetí 
zvoleným tématem, to je zjevné zejména v úplném závěru práce. 
 
První dvě části – vymezení rámce zkoumané problematiky a poutavá a obsahově 
bohatá část analýzy rozhovorů s členy týmu zkoumané organizace – jsou čtivé a dobře 
provázané. Následující část Návrh organizační změny (kap. 4) působí nesourodě 
s předchozím textem. Část 4.1.4. Výběr řešení působí stroze, chybí popis 
rozhodovacího procesu při výběru, resp. schází argumentace pro jeho volbu. Tím není 
zřejmé, zda vůbec autorka využívá zjištění z předchozí části práce. V závěru práce 
autorka zmiňuje: „Dnes již vidím složitost a spletitost procesu, množství determinantů a 
důležitých faktorů, které proces ovlivňují, časovou náročnost a provázanost s dalšími 
procesy…“, aniž by tyto faktory a determinanty specifikovala. 
 
Studentka v diplomové práci prokázala, že splňuje základní nároky samostatného 
zvládnutí vymezeného problému a aplikace vhodných řešení, tj. formulovat výchozí 
situaci a volbou vhodných prostředků a postupů shromáždit data a poznatky a tyto 
aplikovat. 
 
V předložené práci studentka využívá relevantní informační zdroje, zvolené metody v aplikační 
části jsou přiměřené a plní účel. Teoretická část velmi podrobně vymezuje klíčové pojmy a 
pokrývá aktuální odbornou diskusi. Využívá k tomu i zahraniční informační zdroje. Závěrečná 
syntéza a doporučení působí lehce nesourodě. 
 
Práci doporučuji práci k obhajobě a navrhuji hodnocení stupněm velmi dobře. 
K obhajobě práce si dovoluji otázku: 
 

1) Jaké determinanty a faktory ovlivňují proces zavádění principů paliativní péče 
do zdravotnického zařízení? 

2) Jaká zjištění podporují volbu řešení popsaného v práci (vytvoření samostatného 
oddělení)?  

 
Podpis: 
Matěj Lejsal 


