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Autorka ve své pracI upozornuje na soudobou společností často odmítané či 

tabuizované téma smrti a umírání. Zaměřuje se však zejména na jeho pozitivní rovinu resp. 
vnímání tohoto tématu jako šance k určitému druhu růstu či jeho chápání jako svébytného 
růstového potenciálu. 

Úvodní teoretické kapitoly tvoří zejména zpracování problematiky postojů, přesněji 
postojů ke smrti v kontextu spirituality. Následující tři rozsáhlé kapitoly korespondují s třemi 
složkami souboru zkoumaných osob, jak je autorka vymezuje v empirické části, a zabývají se 
pohledem na smrt a umírání z hlediska křesťanství, buddhismu a "nevyhraněných" jedinců; 
tedy skupiny lidí, kteří se nehlásí aktivně ke konkrétnímu náboženství, ale často respektují 
jakousi specifickou spiritualitu přesahu každodenního života. Přínosem této části práce je 
zejména snaha shrnout podstatné znaky přístupu oněch výše citovaných skupin ke smrti a 
umírání. Autorka zde tvořivým způsobem pracuje s nacházenými shodami i rozdíly mezi 
jednotlivými postoji a přístupy. 

V empirické části se autorka pokouší zachytit dynamiku postoje jedince k fenoménu 
smrti za pomoci barevně sémantického diferenciálu. Autorka zde zmiňuje vlastní originální 
práci s metodou i její postupné dotváření (za pomoci asociací slov na internetu i s využitím 
předvýzkumu u studentů psychologie). 

Přitom poměrně podrobně diskutuje řadu jevů, které by mohly ovlivnit získané 
výsledky. Rozvádí rovněž možné změny, které by mohly obohatit další výzkum dané oblasti. 
V závěru zmiňuje také problém výrazné nesourodosti skupiny "nevyhraněných", která 
významným způsobem zkresluje získaná data. Originální metodologie přináší rozsáhlý soubor 
dat, v němž není snadno vystopovat stěžejní sdělení. 

Uvítala bych proto, kdyby autorka v diskusi zmínila, nakolik se jí podle jejího názoru 
podařilo odpovědět na otázky, jež si kladla v úvodu své práce. 

Celá práce je doložena řadou příloh, jež dokumentují, autorčiny výzkumné postupy. 
Literatura použitá v práci je neobyčejně bohatá. Preciznost pisatelky dokládá i přiložený 
seznam oprav. 

Závěrem doporučuji, aby se předložená práce stala předmětem obhajoby na katedře 
psychologie FF UK. 
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