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OPONENTSKÝ POSUDEK
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: Karásková Jméno: Pavlína Osobní číslo: 487412
Fakulta: Fakulta biomedicínského inženýrství
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Zdravotnický záchranář
Název práce: Paliativní péče u dětí

II. HODNOCENÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Kritéria hodnocení práce Počet bodů

1. Splnění cíle a vhodnost struktury obsahu bakalářské práce z hlediska zadaného tématu (splnění
zadání). (0 – 30)*

29

2. Teoretická úroveň a využití dostupné literatury v bakalářské práci. (0 – 20)* 18

3. Formální náležitosti a úprava obsahu bakalářské práce (úroveň psaní, označení struktury textu,
grafy, tabulky, citace v textu, seznam použité literatury apod.). (0 – 10)*

7

4. Rozsah  realizačních  prací,  aplikovaných  vědomostí  a  znalostí,  úroveň  metodologického
zpracování a závěrů práce. (0 – 40)*

36

5. Celkový počet bodů 90

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.

III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ

1. Pečovala jste někdy o dětského pacienta v paliativní péči?

2. Byla jste osobně přítomna při práci paliativního týmu?

3. Znáte nějaký vzdělávací kurz z oblasti paliativní péče pro střední zdravotnický personál?
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IV. CELKOVÉ HODNOCENÍ ÚROVNĚ VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Hodnocení**: A (výborně) B (velmi dobře) C (dobře) D (uspokojivě) E (dostatečně) F (nedostatečně)

Počet bodů: 100 - 90 89 - 80 79 - 70 69 - 60 59 - 50 < 50

 X ❏ ❏ ❏ ❏ ❏

** v případě hodnocení F (nedostatečně) uveďte podrobný komentář

Bakalářskou práci hodnotím výše uvedeným klasifikačním stupněm a doporučuji/nedoporučuji k obhajobě.

V. KOMENTÁŘ

Bakalářská práce je zaměřena na velké tabu dnešní společnosti i velkého množství zdravotníků – paliativní péči u
dětí. Cílem práce bylo zjistit, co zdravotníky motivuje v náročné paliativní péči o děti a zda má jejich zaměstnání
dopad na jejich psychiku.
Teoretická část je věnována nejprve základnímu přehledu informací o paliativní péči (definování dětské paliativní
péče, jejím stupňům, hlavním specifikům a diagnózám dětských pacientů vedoucím k potřebě paliativní péče). Dále
autorka popisuje rozdíly v potřebách dítěte v paliativní péči a jeho rodičů a zmiňuje také Chartu práv dítěte. Další
podkapitola je zaměřena na hlavní symptomy v dětské paliativní péči, jejich příčiny, projevy, hodnocení i léčbu. V
neposlední řadě se autorka věnuje komunikaci v dětské paliativní péči – zmiňuje model Kubler-Rossové, pojetí smrti
dětmi  v  jednotlivých věkových skupinách,  specifika dětské komunikace a  také bariéry  v  komunikaci  s  dětmi.
Následuje přehled základních pravidel, která by měli zdravotníci dodržet při komunikaci s dětmi. Závěr teoretické
části práce je věnován motivaci a psychologickému vlivu paliativní péče u dětí na zdravotníky. Práce se opírá o
dostatek relevantních a aktuálních zdrojů.
Praktická část  práce vyhodnocuje  kvalitativní  výzkum –  strukturovaný rozhovor.  Rozhovor  autorka vedla  s  11
respondenty pracujícími v oblasti dětské paliativní péče. Rozhovor obsahoval 21 otázek, které podrobně mapovaly
subjektivní pocity respondentů vyplývající z jejich zaměstnání – pozitivní i negativní, způsoby jejich vypořádávání se
smrtí  pacientů,  motivaci  a  přínosy  svého  povolání,  způsoby  čerpání  energie  pro  další  vykonávání  práce  a  v
neposlední řadě také názor na nutnou osobnostní výbavu zdravotníků pracujících v paliativní péči. Výsledky jsou
prezentovány v přehledných sloupcových grafech.
Diskuze je velmi  kvalitně zpracovaná.  Autorka shrnuje hlavní  výsledky výzkumu a porovnává je s  výsledky a
poznatky soudobé literatury. Největší motivací zdravotníků je, dle výzkumu, touha pomáhat. Negativní psychologický
vliv na zdravotníky nebyl výzkumem potvrzen.
Práce je vypracovaná precizně, přehledně a problematiku paliativní péče pojímá komplexně. Zadání i cíle práce byly
splněny. Pro budoucí práce bych autorce doporučila korekci formální stránky – především používání pevných mezer
pro vyvarování se samohlásek a souhlásek na konci řádků.

Jméno a příjmení: Mgr. Anna Vojtová
Organizace: Všeobecná fakultní nemocnice, 1.Chirurgická klinika hrudní, břišní a
úrazové chirurgie JIP
Kontaktní adresa: U Nemocnice 2, 128 00 Praha 2
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