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Posudek oponenta diplomové práce 

Posluchačka HTF UP bc. Petra Husáková podala na této fakultě, katedře 

psychosociálních věd a etiky (navazující magisterský studijní program Teologie, studijní obor 

Husitská teologie v kombinaci s psychosociálními studii) v akademickém roce 2009/10 

diplomovou práci s názvem Doprovázení umírajících. Kromě úvodu a závěru je práce 

rozdělena do pěti členěných kapitol. 

V první kapitole Stáří se věnuje definici stáří, funkci rodiny, otázkám smrti, která se 

ve stáří jasně profiluje a úlohou víry ve stáří. 

. Vážná nemoc v životě člověka (kapitola druhá) nás uvádí do celé škály problémů, které 

s přicházející a pro gradující nemocí vyvstávají: prožitkům, fázím akceptace, dopady nemoci 

do celé rodiny nemocného a jako dobrá studentka teologie, nepomíjí aspekty křesťanského 

pohledu. 

V kapitole třetí Umírání a smrt se posluchačka zabývá touto tématikou z hlediska 

historického i specielně thanlltologického. Neopomíjí ani aktuální otázky euthanasie a opět 

uzavírá kapitolu teologickým pohledem. 

Hospicem, paliativní péčí ve světě i v ČR' nás provází autorka v kapitole páté. 

Najdeme tu zajímavé teoretické i praktické informace. 

Být umírajícím na blízku, to je námět poslední šesté kapitoly. Probírá tu teoretické 

otázky i konkrétní zkušenosti lidí, kteří se takové komunikaci věnují a opět uzavírá pohledy 

křesťanské víry. 

Po dlouhé době jsem měl v ruce práci, která jemně a při tom jasně propojuje 

psychosociální přístup s přístupem teologickým. A to je myslím důležitá věc na teologické 

fakultě. Oceňuji práci s dobře vybranou literaturou, pečlivou práci po stránce formální i 

jazykové. 

Pokud jde o kritické poznámky, pak k nim vybízí možná jen podkapitola Umírání a 

smrt v historii lidstva. Je velmi stručná a chybí podstatné důrazy a doklady z pramenů. Nic by 

se bylo nestalo, kdyby se vynechala. Možná by při obhajobě mohla posluchačka něco blíže 

říci k rozdílům mezi křesťanskou a třeba buddhistickou tradicí ve vztahu ke smrti. Chybí mi 

v literatuře klasická kniha Landsbergova Zkušenost smrti nebo Paynova studie Smrt jediná 

jistota. I tam by byly odkazy na fenomén umírání a tudíž i správné pečování o umírající. 



Každý by mohl jistě ze svých studií přinést další a další tituly. Jak jsem napsal, oceňuji 

výběr, který z nepřeberné literatury posluchačka Husáková učinila. 

Závěr je jednoznačný, doporučuji práci k obhajobě. Kloním se k eminenter. 
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