
Posudek bakalářské práce Martiny Štýbrové 

Dobrovolníci v hospicu v kontextu jejich životního příběhu 

 

V úvodu posuzované bakalářské práce se autorka Martina Štýbrová svěřuje, že si téma zvolila 

kromě jiného i kvůli své osobní zkušenosti se smrtí. Úzkost z ní se aktualizuje vždy, i když se nás 

zatím bezprostředně netýká, ale týká se někoho jiného. Žít s úzkostí ze smrti je ale dlouhodobě 

nesnesitelné, proto je potřeba skutečnost smrti do života nějak integrovat. Jedním ze způsobů je 

převrátit hodnoty a místo strachu o sebe usilovat o usnadnění přijetí smrti těm, jejichž umírání se 

přiblížilo. To je moment, jenž dává vzniknout odpovědnosti za život svůj i druhých, a je to 

hlavním motivem pro tuto bakalářskou práci.  

Práce Martiny Štýbrové je standardně rozdělena na část teoretickou v rozsahu 50 stran, a na 

praktickou, popisující malý terénní výzkum na necelých deseti stranách. Seznam použité literatury 

je co do počtu mírně nadstandardní, činí 45 položek knižních a několik internetových. Na konci 

jsou v přílohách přidány některé k tématu se vztahující dokumenty. 

Autorka v teoretické části zpracovává kapitoly poměrně zeširoka a do hloubky. Pozornost byla 

věnována dobrovolnictví a jeho místu v rámci občanské společnosti. Přes formální a organizační 

informace vystupují do popředí charakteristiky dobrovolníka, jako je zodpovědnost a vynalézavost 

ve vylepšování potřeb druhých, a tyto vlastnosti jsou pak předpokladem dobré motivace. S tím 

souvisí téma prosociálního chování, jež je zpracováno z hlediska sociobiologického, kulturního či 

morálního. Další kapitoly pojednávají o stáří a smrti, o jejich proměnách ve vnímání v historických 

epochách a vše vyúsťuje v kapitolách o paliativní péči. Navazuje proměna přístupu k umírání 

v posledních desetiletích u nás, téma hospiců a specifika péče v nich. Zevrubně je zpracováno i 

další téma, zahrnuté pod pojem dobrá smrt, následuje pojednání o vzájemnosti v lidské 

společnosti, o problematice etiky v ošetřovatelství a o umění doprovázet na samém konci životní 

cesty člověka.  

Otázky, jež se autorce vynořily při úvahách o dobrovolnické činnosti v hospici, byly položeny šesti 

dobrovolnicím, a jejich odpovědi byly použity pro malý kvalitativní rozbor a pro potvrzení a 

dokreslení mechanismu, jak u jednotlivce vzniká z různých životních událostí odhodlání vzít na 

sebe cizí problém, a proč dokážou v každodenní přítomnosti smrti neztratit chuť a radost z práce, 

kterou je pomoc člověku v nejtěžší chvíli.  

 

Hodnocení: Jako kladnou stránku této bakalářské práce vyzvedávám schopnost pracovat 

s literaturou, a to nejen práce kompilační, eventuálně práci s citacemi, ale oceňuji i schopnost 



polemickou, a dále schopnost udržet vlastní myšlenku v kontextu zpracovávané literatury, a velice 

dobrou úroveň formulační. Dobře viditelné je to v kapitole (3.1.8) o prosociálním chování a o 

altruismu: pouští se do odhalení podstaty zájmu o druhé coby nezbytné konstitutivní síly lidské 

společnosti z hlediska evolučního, sociobiologického a kulturního; a v kapitole (3.2.5), v níž se 

Martina docela úspěšně porovnala s terminologií morálka, mrav a etika, jak je používá Sokol, a jak 

ji nespecifikovaně používají někteří jiní autoři. Hezká je taky kapitola Péče o duši a umění 

doprovázet (3.2.5.2). V některých chvílích při četbě jsem měla pocit, že se pouští až příliš do 

hloubky některých témat, kde se až skoro odchylovala od linie výkladu, a s obavami jsem 

sledovala, kdy se k ní opět vrátí. Zvláště patrné je to u kapitol o smrti (3.2) a o dobré smrti (3.2.4). 

Martina ale exkurz většinou zvládla elegantně a s připomenutím souvislostí pak pokračovala 

v logice věci dál. Tuto výtku nechť studentka bere spíše jako radu nesnažit se nutně k věci napsat 

všechno na úkor čtenářovy trpělivosti. Nejde zde ale o vadu fatální a nemíním kvůli tomu snižovat 

hodnocení.    

Co se týká části praktické, Martina se v průběhu psaní dostala do časové tísně, tudíž získaný 

výzkumný materiál z rozhovorů s respondentkami je minimální. Nejde tedy mluvit o životních 

příbězích, jak je deklarováno v nadpisu, spíše než ucelené příběhy jsou to jen útržky ze života, 

vedoucí k rozhodnutí, nicméně autorka vytěžila z rozhovorů maximum, a zdárně předvedla vhled 

do motivace dobrovolnic.  

Jako vedoucí této práce jsem byla se studentkou Martinou spokojená, studentka byla ve spolupráci 

vnímavá a schopná samostatnosti a tvořivosti. Nevylučuji, že jsem přehlédla některé nedostatky, 

způsobené mým nedostatečným nadhledem, ale daná práce se mi líbí, neboť se zdařilo propojit 

zdánlivě odlehlá témata do kompaktního celku a jeho platnost ověřit na přiměřené úrovni v malém 

kvalitativním průzkumu. Navrhuji hodnotit bakalářskou práci dvojkou, ale v případě kvalitní 

obhajoby se ráda přikloním i k jedničce. 

 

                                                                                                       Eliška Pincová (vedoucí práce) 

 

 

 


