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Práce studentky Jany Barborové pojednává o etice práce v domově pro seniory. Cílem je 
pojednat o tom, „co nejvíce ovlivňuje etické chování“ a osvětlit principy „sociální etiky 
v domově pro seniory“ (s. 3). Téma i cíl práce, spadající do oblasti etiky sociální páce, 
považuji za vhodně zvolený, neboť domov pro seniory v současné praxi a v jejím profesně-
legislativním vymezení sebou nese pro pracovníky řadu eticky významných situací a 
problémů, počínaje již samotným vymezením sociální služby ve vazbě na legislativu či 
konkrétní podmínky toho či onoho domova pro seniory a konče konkrétními etickými 
problémy a dilematy, které se na poli této služby objevují. 

Na předkládané práci lze ocenit čtivost 44 stran textu práce, přehledně členěné do úvodu, čtyř 
kapitol, vzácně rozsáhlého závěru a 8mi stran příloh a seznamu téměř 40 ti položek česky 
psané literatury. Je třeba ocenit i dobrou gramatickou stránku práce. Autorka střídmě využívá 
poznámkový aparát, který slouží mnohdy k doplňujícím postřehům autorky, místy též 
k uvedení citací, kde lze také vytknout drobné citační nedostatky (např. míst nevhodně 
použité předložky „in“). 

Z hlediska stylistického má ale práce mezery v nevyváženosti délky kapitol (kap.2 má jen 2 
strany, kap. 3 má 15 stran) a odstavců stejné úrovně (jen 6-8 řádků u odstavců 2.2, 3.2  a až 5 
stran u odst. 3.3.a 3.5). Ovšem závažnějším, nejen stylistickým, nedostatkem je častá 
fragmentace uváděných myšlenek do na sebe nenavazujících tezí, z nichž se ztrácí souvislost 
s tématem odstavce, kapitoly, či práce (např. uvedení 4. kapitoly, popř. vůbec odůvodnění 
jejího zařazení do práce, či závěrečný odstavec části 3.4.).  Některé názvy odstavců 
nekorespondují s jejich obsahem, čehož výrazným příkladem je i název odst. 4.4. „Smrt 
neexistuje“, který jednak nevystihuje jeho obsah, jednak není vysvětlené, jak souvisí s 
tématem práce, popř. viz i odst. 3. 2., nebo úvod do kap. 2.  Uvádím to především proto, že 
práce obsahuje řadu zajímavých myšlenek a úvah, ne vždy se však vztahujících k etice 
v domově pro seniory. Jejich nedůsledné uspořádání a nesouvislá argumentace však 
neumožňuje, aby byly využity pro dosažení stanoveného cíle práce, např. onoho osvětlení 
principů sociální etiky (pokud by autorka v práci upřesnila, které má na mysli).  

Tato stylistická a myšlenková neusebranost souvisí s problematickou prací s literaturou, která 
- na rozdíl od převažujícího čerpání z  cenných osobních zkušeností -  je autorkou navzdory 
rozsáhlému seznamu užité literatury v práci užita střídmě, bez znatelných souvislostí 
k vymezenému tématu práce. Literatura je zaměřená spíše na obecné problémy pomáhající 
etiky (např. Haškovcová, Úlehla), zatímco zdroje týkající se etiky práce v domovech pro 
seniory jsou ve výrazném stínu prací týkajících se např. smrti a paliativní péče.  V tomto 
smyslu výběr literatury neodpovídá deklarovanému zaměření práce – např. není patrné proč se 
autorka třemi publikacemi odvolává na Dalajlámu v našem středoevropském kontextu, či proč 
práci uzavírá výrazným odkazem na hospice, či proč práci končí pohledem na smrt 
z publikace Kübler-Rossové. 

Z hlediska obsahového a argumentačního se pisatelka opírá o řadu tezí, jejichž platnost nelze 
obecně předpokládat, jež však nejsou zdůvodněné ani opřené v literatuře jako výchozí 
předpoklady.  Netýká se to pouze obecně postojových tvrzení, ale i témat relevantních pro 
obor etika („veškerá etika začíná u individuální etiky“ s. 7, nebo že „v některých případech, 



častěji při nočních službách, se pracovník rozhoduje na základě své intuice“ s. 43, aj.), čímž 
se práce stává souhrnem zevšeobecňujících úvah a tvrzení (např. část 4. 2.) místo toho, aby 
byla využitím relevantních fakt z literatury či výzkumu, sledujících řešení stanovené otázky.   

Tuto bolest obnáší i závěr předložené práce, kdy není jasné, jak by z ní vyplynulo „že veškerá 
etika vychází přímo z individuální etiky“(s 42). Podobně ani není patrné, jakým způsobem 
dojde k závěru, že „nejvíce ovlivňuje etiku sám člověk…“, který staví otazník nejen nad tím, 
co nového tímto závěrem autorka práce přináší. Vzbuzuje podezření, že si autorka uvědomuje 
ani samotnou povahu etiky jako oboru.  

Z těchto spíše obecných, dle mého soudu závažných opomenutí, která výrazně snižují značný 
potenciál autorky těžit ze své cenné osobní zkušenosti, je třeba zmínit zásadní opomenutí:  

a) Především není definován způsob použití slova etika, etický, termíny morálka a etika, a 
zejména co myslí formulaci „realizovat etiku“. Nejde pouze o formální nedostatek vzhledem 
k zaměření práce, ale spíše vzbuzuje podezření, že výraz etika je ekvivalentem pro snahu o 
dobré chování, a opomíjí reflexivní povahu etiky. To proto, že v celé práci o etice v DS není 
zmíněn „etický problém“ než pouze okrajově, zejména v jejím závěru (s.43) a bez pokusu o 
jeho definici či jiné vymezení.   

b) Aby cenné názory autorky o životě a současné společnosti nezůstaly nevyužity, autorka by 
je měla skutečně aplikovat dobře vymezené téma a prostředí, o němž píše. V práci však zcela 
chybí profesně významné vymezení sociální pojednávané služby, především ve vazbě na 
zákon a standardy a vymezení profesní role, která by byla konkrétním nositelem eticky 
významného jednání či uvažování a byla konfrontována např. s příslušnými pasážemi 
etického kodexu či standardů kvality.  Práce standardy kvality zmiňuje zcela obecně, ale 
neuvádí, které a jako jsou relevantní pro zvolenou sociální službu. Totéž platí o zcela obecně 
zmíněném etickém kodexu, a zvláště pak o onom konkrétním kodexu domova „důchodů“ 
uvedeným v příloze bez odkazu na jeho zdroj. 

c) Těžko pochopitelné je i autorkou běžně užívaná terminologie „domov důchodců“, která 
jednak neodpovídá současné užívané terminologii oboru, jednak jeho užívání je dnes samo 
eticky problematické, zejména s odkazem na lidskou důstojnost, o kterou autorka ve své práci 
bez dalšího upřesnění zmiňuje.  

 
Práci z výše uvedených důvodů nedoporučuji k obhajobě. 
 
Je třeba ocenit, že autorka prokázala hlubokou hodnotově bohatou zakotvenost v úsilí 
o hledání dobra („realizaci etiky“). Práce je však pouze úvahou na toto téma, bez dostatečné 
opory v oboru a ve faktech, vymezujících konkrétní službu nebo upřesňující popisované 
zařízení. Neuvádí žádný způsob, jak např. za pomoci dostupných opor řešit konkrétní etické 
problémy příslušející konkrétně vymezené profesní roli.  Především je třeba, aby se autorka 
rozhodla pro téma, na které by se soustředila a předešla tak pokušení práci koncipovat jako 
kombinaci řady různých pohledů na svět a smrt a „další přirozené věci člověka“ (s. 8). Tím k 
řešení zvolené problematiky bohužel nijak nepřispívá a její zkušenosti tímto způsobem 
zpracování pro bakalářskou práci na své hodnotě ztrácejí.  
 
Práci navrhuji hodnotit stupněm: F-nedostatečně 
 
V Praze, dne 14.6.2012  
      Ondřej Fischer  


