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Barbara Polášková si ve své práci kladla za cíl "prozkoumat prožívání života umírajících lidí v 

sociálních zdravotních zařízeních". Nesporným kladem práce je autorčina zanícenost ve vztahu k 

tématu. Text je psán angažovaně, s jasným cílem pozměnit dosud tabuizované vnímání umírání a 

smrti a zdůraznit potřebu klientů paliativní péče umírat důstojně a v okruhu jim blízkých osob. 

Práce je čtivá a díky apelativnímu vyznění má jistě potenciál ovlivnit postoje a názory případných 

čtenářů, kterých se téma dotýká - např. rodinných příslušníků umírajících osob, nebo zaujmout a 

oslovit možné budoucí dobrovolníky. 

Autorce se daří propojit použité teorie (především fáze umírání Elisabeth Kübler-Rossové) se 

závěry analýzy. K oběma částem práce, teoretické a zejména empirické, mám nicméně několik 

výhrad. 

Za nesprávný považuji výklad pojmu instituce. Autorka píše, že "(s)lovo instituce je odvozeno z 

latinského instituere, což znamená zařizovat či zřizovat. Je to označení pro zákon, praxi, zvyklost a 

také organizaci. Dle sociologů je tento pojem chápán jako například školství, ekonomický systém, 

nebo také rodina. Až v dnešní době se význam instituce ustálil na zařízeních pro veřejné, výchovné, 

církevní a jiné účely. (MATOUŠEK, 1999)." (kurzíva VF). Podle mého mínění zde autorka 

zaměňuje sociologické pojetí a pojetí používané v diskurzu pomáhacích profesí a běžném 

každodenním (laickém) diskurzu.  

Definice pojmů "umírání" a "smrt" nejsou jasně odděleny, v závěru kapitoly zabývající se druhým 

pojmem autorka popisuje sociologické pojetí umírání, nikoli smrti.  

Argumentace použitá při výkladu stěžejních pojmů v teoretické části práce je často jen naznačena 

(důvodem je zřejmě omezení rozsahu bakalářské práce). Přesto citelně postrádám představení 

výzkumů, které se tématu věnují. Autorka nepracuje s cizojazyčnou literaturou, ačkoli existují 

odborné časopisy (Palliative Medicine, American Journal of Hospice and Palliative Medicine, 

Palliative and Supportive Care...), ve kterých je možné dohledat i výzkumy s téměř totožným  

výzkumným záměrem i designem, jako předkládá autorka. Na jediný cizojazyčný text Kübler-

Rossové je odkazováno bez uvedení stránek, ze kterých citace pochází, což budí dojem, že autorka 

ve skutečnosti cituje Kübler-Rossovou zprostředkovaně podle Bernarda Jakobyho (viz kap. 2.4). 

(Bylo by také vhodné zachovat přehlásku a neodkazovat na Kubler-Rossovou.) 

Hlavní výhrady mám k metodologické a analytické části textu. Důvody výběru dvou zkoumaných 

zařízení nejsou dostatečně vysvětleny, skutečnost, že jde o zařízení církevní, není vzhledem k 

výzkumnému cíli nijak ošetřena. Stejně tak není jasné, proč autorka zúžila výběr respondentů pouze 

na skupinu seniorů.  

Zdá se mi také, že se autorce nepodařilo plně využít potenciál, který zvolená metoda 

polostrukturovaných rozhovorů a následné kvalitativní obsahové analýzy nabízí. Data nejsou 

hlouběji interpretována, autorka spíše jen převypravuje předpoklady, se kterými k analýze 

přistupovala (potřeba sociálních kontaktů, rozdíly v prožívání smrti u věřících a ateistů apod.). 

Nesnaží se však tyto aspekty hlouběji rozpracovat, přestože by to, jak naznačují použité citace z 



 

 

rozhovorů, data jistě umožňovala. Závěry jsou silně ovlivněny hodnotovým zatížením autorky, aniž 

by to bylo výrazněji reflektováno. Nerozpracovává např. téma smrti z perspektivy nevěřících. Jak 

vnímají to, že ve "smrti spatřují konec celého svého bytí?" Z autorčiny interpretace podprahově 

vyznívá, že nevěřící zvládají přípravu na odchod ze života hůře než věřící.  Jestliže "(n)ěkolik 

respondentů naopak vyslovilo přání brzkého odchodu z tohoto světa", neznamená to, že jsou se 

smrtí smířeni a chápou ji pozitivně jako vykoupení z "pozemských" strastí způsobených nemocí či 

samotou i přesto, že nejsou věřící? Neumožňuje jim tato strategie (představa ničeho, klidu po smrti) 

lépe zvládat situaci přicházející smrti?  

 

Závěrem poznámky k formální stránce: text je jasně strukturovaný, plynulý a čtivý, odkazový 

aparát je veden pečlivě, jen na některých místech není možné rozlišit autorčina tvrzení a tvrzení 

převzatá (např. kap. 2.3. druhý odstavec, 4.1.2. první odstavec). Vytkla bych také opakující se 

stylistické chyby (větné vazby, skloňování, záměna slov - generovat místo generalizovat apod.), 

drobnou formální výhradu mám k nadbytečné členitosti obsahu.  

 

Během obhajoby doporučuji, aby autorka zreflektovala, nakolik byl výzkum ovlivněn jejími 

hodnotami a postoji (výběr tématu, volba výzkumných otázek, interpretace závěrů) a jak se jí 

dařilo se s vlastní pozicí vyrovnat zejména ve fázi analýzy a interpretace získaných dat. Ráda 

bych předestřela, že autorčin světonázor týkající se celostního přístupu k umírajícím osobám 

vnímám jako pozitivum, přesto považuji za důležité zhodnotit, jaké přínosy či negativa mohl vnést 

do samotné analýzy. Taková reflexe je podle mého mínění nedílnou součástí kvalitativního 

výzkumu.  

 

2. Dospěla autorka k nějakým zjištěním, která považuje za zajímavá a důležitá, ale nebyl prostor pro 

jejich širší rozpracování v rámci předložené práce? 

 

 

Celkové hodnocení práce:  

Vzhledem k výše uvedeným připomínkám práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení 

velmi dobře.  
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