
Posudek na rigorózní práci Mgr. Marcely Babické Utváření kompetencí k etickému jednání sester 

v pregraduální přípravě.

     Hlavním tématem předložené rigorózní práce je otázka a s ní spojený výzkum, do jaké míry a jak 

kvalitně jsou připravovány zdravotní sestry k zvládnutí morálně vypjatých a lidsky náročných situací 

při výkonu jejich profese. Text je rozdělen do čtyř částí, přičemž výzkumná (4.) část zabírá zhruba 

polovinu. V první části se autorka pokouší o jakýsi filosofický exkurs, druhá část je zaměřena na etiku 

zdravotnických povolání, konkrétně na výklad zdravotnických kodexů, práv pacientů, vztah etiky a 

práva atd. V závěru této části se autorka věnuje mezním otázkám umírání spjatým s možností 

eutanázie a s paliativní péčí. “Teoretickou část” uzavírá třetí část Etika v ošetřovatelství, v níž se 

autorka zabývá především historií ošetřovatelství, zakladatelskými osobnostmi tohoto oboru, jakož i 

učebními texty dostupnými pro tuto oblast v rámci středoškolského a vyššího odborného vzdělávání. 

     Výhrady bych měl zejména k první části, jakkoli nejde o část stěžejní. Je ovšem lépe někdy netlačit 

do textu témata „jen aby tam byla“. Teoretický úvod, týkající se filosofické etiky, je velmi nesourodý. 

Prakticky všude chybí uvozovky nebo nějaké označení citací a parafrází. Naprostá většina textů 

z morální filosofie uvedená v seznamu použité literatury není v textu citována. Proč tam tedy jsou? To 

je (mimochodem z hlediska etiky vědecké práce) nepřípustné. Úvaha o možnosti svobody lidské vůle 

není (hypoteticky) rozřešena, tudíž podstatná část práce postrádá grund – nemáme zdůvodněno, na 

kterou stranu sporu o lidskou svobodu, resp. svobodnou vůli se autorka kloní a proč. V zápisu řeckých 

a latinských termínů (mimochodem dost obvyklých ve slovníku etiky) jsou chyby: má být SYNDERESIS 

(nikoli synteresis), dále conscientia (nikoli consciencia). Řecké pojetí SYNDERESIS je rovněž nepřesně 

vysvětleno. V některých pasážích první části textu mám pocit, že autorka vysloveně tápe – dochází 

k parafrázím (v následujícím příkladu Anzenbachera) na úkor ztráty jakéhokoli smyslu věty. Srov. 

např. s. 19, kde se v prvním odstavci setkáváme se směšováním apriorního pojmu povinnosti 

s pojmem aposteriorním, resp. empirickým pod souhrnným názvem „dva apriorní prvky pro každé 

svědomí.“ Autorka zjevně netuší, jak je chápán v transcendentální filosofii rozdíl mezi apriorním a 

aposteriorním a co z toho vyplývá. Je rovněž otázka, zda bychom zrovna pro oblast pomáhajících 

profesí měli volit transcendentalistická východiska. Stylisticky textu škodí česky vadné obraty a slovní 

spojení, jako např. „umět diskutovat na témata“. Práci by možná prospělo rozšíření teoretické části 

relevantní výzkumu, a to klidně na úkor vágního a střípkovitého referátu některých východisek 

filosofické etiky.

     Převážná většina teoretické části práce ovšem působí dobře. Je i čtivá, zejm. tam, kde se autorka 

zabývá mravně dilematickými otázkami a historií oboru ošetřovatelství. Výzkumná část je zaměřena 

na dotazníkové zjišťování postojů pedagogů a studentů ke studijnímu oboru etika a hodnotících 

soudů, týkajících se významu etiky pro oblast ošetřovatelství, resp. zdravotnictví. Hlavním cílem 

výzkumu je zjistit, zda SŠ a VOŠ vzdělávání je účinné v oblasti „etických kompetencí“ sester. Detaily 



výzkumu a zjištěné výsledky by měla autorka přednést při obhajobě. Výzkum je podle mého soudu 

zpracován kvalitně a přehledně.

     Práci doporučuji k obhajobě. Měl bych následující otázky: 

- Jak konkrétně by autorka dále zlepšovala situaci v etické přípravě zdravotníků?

- Jaká je podle autorky nejefektivnější forma výuky etiky. Lze vůbec účinně propojit oblast školního 

vzdělávání s mravní skutečností?

- Jaké stanovisko autorka zaujímá k eutanazii a jak toto stanovisko zdůvodňuje?

- Měla by být eutanazie legální? Pakliže ano, za jakých podmínek?

V Praze 25. 4. 2011 PhDr. Martin Strouhal, Ph.D.




