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     Tématem předložené práce je přijetí konečnosti lidského života, respektive vlastní 

smrtelnosti. Téma je stále aktuální nejen na poli pomáhajících profesí, obecně jej lze označit 

jako v praxi opomíjené. Důvody tohoto „opomíjení“ mohou souviset s hodnotovým 

nastavením společnosti a studentka je v kap. 1.5 dovedně popsala. 

     Hlavním cílem textu bylo popsat fázi smíření, kterou E. K. Ross považovala za předpoklad 

pokojného umírání, a různé cesty, které k fázi smíření vedou. Studentka se ve svých cílech 

správně vymezila a nesnažila se podat komplexní, vyčerpávající pojednání o umírání a smrti. 

Vedle toho v souladu s užitými metodami uvedla, že si neklade za cíl vědecky analyzovat 

provedené rozhovory. Předložený text je spíše přehledového charakteru, rozhovory pak slouží 

jako stylisticky velmi vhodně řazené dokreslení poznatků z literatury a v neposlední řadě jako 

důkaz toho, že se Hana tématem dlouhodobě osobně zaobírala.  

     Text v rozsahu šedesáti pěti stran je tvořen pěti kapitolami a doplněn čtyřmi vhodně 

volenými přílohami. Úvodní kapitola obsahuje nástin tématu a definice pojmů. Lze 

konstatovat některé stylistické nedostatky a drobné překlepy, v kap. 1.4 není evidentní, zda 

jde o doslovné citace či parafráze a kdo je jejich autorem. Po stránce uvedení relevantních  

poznatků a definic je však kapitola zdařilá. Podobně je tomu v kapitole druhé, kde jsou 

přehledně vysvětleny jednotlivé fáze přijetí infaustní diagnózy a vlastní konečnosti. Oceňuji, 

že se studentka nedopustila „černobílého“ vnímání fáze smíření, nesnažila se přesvědčit 

čtenáře, že smíření je synonymem štěstí. „Člověk je pouze osvobozen od zlých pocitů a 

přechází do fáze klidu.“ (s. 19). Pravdivá komunikace s nemocným, smíření s uplynulým 

životem, mezilidské smíření a zajištění posledních věcí nesporně patří do této práce, třetí 

kapitola je stěžejní. Studentka ji uchopila citlivě, vytvořila velmi kvalitní, čtivou kompilaci 

doplněnou o případovou studii a strukturované rozhovory s odborníky. Následuje kapitola o 

smíření rodiny s blížící se smrtí. Oceňuji zařazení této kapitoly, neboť přístup rodiny a její 

duchovní vyladění patří k zásadním předpokladům pokojného umírání klienta. Text je opět 



dokreslen výbornou případovou studií. V páté kapitole studentka podává základní informace o 

chrudimském hospici, v němž trávila svou dvoutýdenní praxi, v přílohách pak uvádí etický 

kodex pracoviště, žádost o přijetí do hospice, formulaci informovaného souhlasu a další 

podrobné informace.  

 Text ojediněle obsahuje nedostatky formálního rázu: drobné překlepy, chyby (např. 

„Freund“ na s. 24), chyby v anglickém shrnutí, chybějící zdroj v seznamu literatury (Chvatík, 

1999). Celkově se však jedná o velmi zdařilou práci, která svědčí o nevšedním zájmu 

studentky o dané téma. Text je kultivovaný, přehledný, čtivý, informačně bohatý, psaný 

s patřičným vhledem a citlivostí. Studentka tzv. nezůstávala na povrchu, dobře si uvědomuje, 

že v kontextu zvoleného tématu není místo na kategorické soudy nebo necitlivá zobecňování. 

Vedle toho oceňuji, že studentka po celou dobu psaní intenzivně konzultovala a pečlivě 

reagovala na nedostatky.  

 Diplomovou práci Hany Páleníčkové navrhuji hodnotit jako výbornou. 

 

Otázka k obhajobě:  

Na s. 22 uvádíte: „Dle mého mínění je způsob odchodu ze světa téměř plně v rukou každého 

z nás.“ Pokuste se tuto tezi vysvětlit tak, aby nebyla zavádějící. 
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