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Oponenturu diplomové práce, odevzdané na katedře psychosociálních věd, jsem přijímal 
s předpokladem, že její téma je blízké mému oboru – religionistice. Tento můj předpoklad se 
neukázal jako správný – práce se dotýká oboru thanatologie, který mi není vlastní. Samozřej-
mě proto ustupuji před názory těch pedagogů, kteří se tomuto oboru na katedře psychosociál-
ních věd dlouhodobě věnují. 
   
 

 Téma, struktura, cíl a metoda práce 
  
Téma diplomové práce jsem velmi uvítal – rozpracování fáze smíření (podle Kübler-Rossové) 
se mi zdá jako výborný námět pro završení studia psychosociálních věd na teologické fakultě. 
Studentka si formulovala tři cíle, které se týkají smíření, a je přesvědčena, že všechny skuteč-
ně splnila. Moje hlavní pochybnost je v tom, zda je splnila na odborné úrovni tak, jak to dip-
lomová práce vyžaduje. Nepochybuji o tom, že přípravou diplomové práce studentka strávila 
rok a že tato příprava pro ni znamenala důležitou, možná opravdu až transformativní životní 
zkušenost. Nepochybuji ani o jejích schopnostech a dovednostech, které si během praxe 
v hospici osvojila. Jsem také rád, že její přemýšlení o smrti a jejích okolnostech je hluboké a 
poučené vlastní zkušeností. Ale právě proto, že se jedná o tak osobnostně náročné a emotivní 
téma, bylo by třeba, aby její praktická zkušenost a získaná citlivost měly kvalitní odborný 
základ. A existenci tohoto základu předložená práce podle mého názoru bohužel neprokazuje. 
Studentka si to patrně uvědomuje a v textu dokonce několikrát zdůrazňuje (např. dvakrát na 
str. 27), že její práce není přísně odborná. Ale to by - podle mého názoru – být měla. K zís-
kání praktických dovedností mají sloužit praxe; diplomová práce má ovšem prokázat dobré 
teoretické zázemí. 
 Diplomovou práci Bc. Páleníčkové vnímám spíše jako esej – studentka se nad tématem 
především zamýšlí

 Strukturu práce jsem nepochopil – logice řazení jednotlivých kapitol jsem neporozuměl a 
zařazování případových studií a rozhovorů se mi zdá chaotické. Ostatně studentka nikde ne-

, uvádí řadu moudrých tvrzení ať už převzatých, anebo vlastních, a neváhá 
dokonce ani s výraznými apely. Příkladem jsou třeba výroky na str. 13 dole: studentka tvrdí, 
že „vytěsňujeme smrt“, „vyhýbáme se střetu s umíráním“ apod., ale není patrné, koho vlastně 
přesně myslí a na základě jakých dat k těmto tvrzením dospěla. Práce na některých místech 
připomíná sbírku moudrosti, např. tehdy, když cituje Heideggera a Jasperse, aniž by sdělila, 
proč vybrala právě tyto filosofy a aniž by se zamyslela nad kontextem jejich výroků (u Jasper-
se se ostatně zdá, že jeho myšlenky spíše převzala z jiného díla, než by je sama vyhledala). 
Mnohá studentčina zamyšlení přecházejí v kazatelský tón, někdy značně patetický („my, lidé“ 
na str. 12), což je sice u takového tématu pochopitelné, ale pro odbornou práci nevhodné. 
Někdy i inspirativní úvahy (str. 39-40) sklouznou do moralistního kýče (poslední dvě otázky 
na str. 40), který – obávám se – není v akademické práci únosný. Esejistický styl, plný nedo-
ložených a nedoložitelných tvrzení, přináší vedle moudrých postřehů i zcela banální výroky, 
např. „Smíření s vlastním životem úzce souvisí se smířením se smrtí“ (str. 20 a podobně na 
mnoha dalších místech).   



sděluje, jakým způsobem a proč postupuje právě tak, jak postupuje. V práci postrádám byť 
jen náznak celkové metodologické rozvahy. Velmi příznačná se mi v tomto smyslu zdá 3. 
kapitola, nazvaná „Význam sdělení pravdy“. O tomto tématu pojednávají pouze první tři od-
stavce (a to ještě podle mého názoru velmi povrchně a s opominutím důležité odborné litera-
tury), zatímco následující podkapitoly se sdělování pravdy týkají velmi okrajově, většinou 
vůbec (jedna z těchto podkapitol je např. nazvána „Život a smrt z pohledu dalších myslitelů“, 
jiná „Závěť, dědictví“, část jiné zase pojednává o metodice výzkumu apod.).    
 
 

 Věcný obsah a přínos 
 
Mé rozpaky se týkají nejen stylu práce a otázky, zda může být vůbec přijata jako práce aka-
demická, ale i jejího věcného obsahu – mnoho zmíněných dílčích témat se mi jeví jako povr-
chně zpracovaných. Nejvíce překvapivé je to v oblasti teologie. Je velká škoda, že studentčin 
výtěžek je po pěti letech teologického studia tak slabý. Tvoří ho vlastně jen oddíl, který na str. 
10 pojednává o náboženské dimenzi smrti (což je sám o sobě poněkud zvláštní výraz), několik 
rozesetých odkazů na jeden spis Hanse Künga a snad ještě něco málo. Nejsou reflektovány 
ani křesťanské základy ústředního pojmu „smíření“. Studentka se jako teoložka dokonce 
vůbec nezamýšlí nad výrazy „zdravá víra“ a „nezdravé náboženství“, které se v téměř doko-
nalé shodě objevují ve dvou rozhovorech. Respondenty nepožádala o vysvětlení, co těmito 
slovy myslí, a sama také žádné nenabídla.  
 Snad až příliš lehce jsou také naznačeny fáze umírání podle Kübler-Rossové v konfron-
taci s Křivohlavým. Tato konfrontace by mohla být velmi inspirativní, ale o koncepci Kři-
vohlavého se systematicky mnoho nedozvíme, a přitom právě tento autor je v tomto oboru 
znám jistě méně než Kübler-Rossová. Podobné načrtnutí (ale nic více) se týká dalších pasáží 
diplomové práce, např. kapitoly 1.5: navzdory názvu této kapitoly se o negativním významu 
tabuizace smrti pro nemocného konkrétně nedozvídám téměř nic. Podobně povrchně jsou 
odborně zpracovány i další části.  
 Samostatné pojednání by zasloužila kritika výzkumné části, tedy pouhých tří rozhovorů 
s nepříliš šťastně volenými otázkami. Nekonkrétní otázky totiž respondenty neodolatelně svá-
dějí k obecným, až banálním odpovědím (příkladem může být otázka 5: „Jaká je spolupráce 
s rodinou při péči o umírající pacienty?“). Navzdory asertivním, několikrát opakovaným 
tvrzením diplomantky (str. 41 a dále) se obávám, že z tohoto šetření nevyplynulo téměř nic; 
nic o nemocných a jen málo o tom, jak o nemocných smýšlí personál.  
 
 
 

Forma práce 
 
V odkazech na zdroje na mnoha místech velmi postrádám stránkové číslice, chybějí dokonce i 
tam, kde studentka uvádí přímou citaci (např. mnohokrát na str. 19). Obávám se, že takové 
odkazy jsou bezcenné. Ledabylost nacházím i v tom, že na některých místech (např. na str. 
14) není vůbec jasné, kde končí parafrázování a kde začínají autorčiny vlastní myšlenky. Je 
také těžko přijatelné, že na magisterské úrovni autorka nepracuje s ani jedním cizojazyčným 
titulem. 
 Jazyk práce není špatný a – kromě mnoha míst s chybnou interpunkcí – ani pravopis a 
celková grafická úprava. Únosný je i počet opomenutí (např. autor Chvátík, zmíněný na str. 
22, není uveden v závěrečném seznamu literatury) a chyb (Yalomova kniha se jmenuje „Exis-
tenciální psychoterapie“ oproti tomu, co je uvedeno na str. 63).   
 
 
 



Celkové hodnocení 
  
Na závěr musím zopakovat to, co jsem uvedl výše: chvályhodné osobní angažmá studentky se 
nemůže stát – podle mého názoru – jakousi protiváhou ke slabému odbornému základu, který 
se v její práci bohužel objevil. Doporučuji, aby ve svém vlastním profesním zájmu tento ne-
dostatek napravila, a doporučuji tedy hodnocení její diplomové práce jako nedostatečné. 
 
 
 
 
 
 

Zdeněk Vojtíšek 
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