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Případný stručný komentář (např. účast na konferencích, publikace):
Práce Sandry Dalekorejové se vyznačuje odvahou vstoupit na pole tabuizovaného a bolestného
tématu, a to úmrtí dítěte. Jejím záměrem bylo porozumět rodinám (zejména matkám) jak takovou
situaci prožívají. Takováto situace není těžká jen pro rodinu, ale i pro zdravotníky. Nemálo z nich
neví, jak o doprovázení, umírání a smrti dítěte mluvit, jak vlastně jednat a pomáhat. Záměrem tedy
bylo zachytit příběhy několika rodin, které přišly o dítě a v jejich příbězích odhalit zkušenost
s komunikací se zdravotníky a získat doporučení, co rodiny od zdravotníků potřebují. Sandra
pracovala s velkou angažovaností a samostatně. Podařilo se jí získat důvěru a navázat kontakt
s pěti matkami. Jejich rozsáhlé příběhy vyslechla a zaznamenala pečlivě, citlivě. Získala cenný
vhled do problematiky.
V práci vidím několik slabin. Rozsah tématu je poměrně široký, a proto se náročně pracuje se
sebranými daty co do shrnutí a zobecnění. Zde vidím rezervy. V práci bych očekávala přehlednější
doporučení pro zdravotníky ohledně komunikace, které vychází z jejího výzkumu. V textu je
znát, že byl dopracováván na poslední chvíli. Je zde četné množství gramatických chyb, překlepů,
stylistických chyb.
Celkově vidím práci jako přínosnou, zdařilou a svým způsobem ojedinělou.
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