
 

 

   Oponentský posudek bakalářské práce Marie Bendové  

  na téma Smrt při dopravních nehodách – dopady na rodinu 

  Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy 

 

 

 Autorka v předložené bakalářské práci zvolila v  teoretické části způsob kompilace dostupných 

českých pramenů především z oboru krizové intervence a získané podněty proložila osobním 

náhledem na osobní i rodinné trauma a jeho zvládání  pomocí emoční podpory v rámci rodiny 

pozůstalých či odborného sociálního poradenství a přijetí dávek sociální pomoci. Upozorňuje na 

nedostatky  v systému pomoci, není však zřejmé, zda odůvodnění nevychází pouze z osobní 

zkušenosti  a není tedy dostatečně  

Podložené průzkumem současného systému sociální pomoci, také není  aktuální. Státní sociální pomoc 

je pak zmíněna popisem systému dávek bez zjištění, jak konkrétně funguje pomoc OSPODu (např. 

existují vnitřní předpisy týkající se práce se sirotky?, jsou soc. pracovníci obecních úřadů vůbec 

informováni o dětech, které ztratily jednoho z rodičů při dopravní nehodě? A jak mají konat? Nebo vše 

závisí na vlastní aktivitě pozůstalých?) 

  Hlavním obsahem teoretické části je výpis z uvedených pramenů, když se rozcházejí, nezabývá se 

autorka podrobněji spornými tvrzeními (např. str. 23: Špatenková v. Baštecká). Na str. 20 v části o 

distanční formě pomoci cituje v závěru: „“distanční forma je vhodná….ve stavu,.. např. kdy se klient 

nachází – v panice, intoxikaci, sebevražedném pokusu.“ (sic.!!!) 

Pokud zmiňuje v konkrétních intervencích empatii, neměla by zapomínat na kongruenci (viz.  základy 

PCT neuvedené na str. 21) 

 Praktická část obsahuje 2 kazuistiky klientek, které  se vyrovnávají s traumatem ztráty otce, který 

zemřel  při dopravní nehodě.  Po podrobnějším přečtení  však obsahují popis jedné rodiny a 

prožívaného (částečně i sdíleného) traumatu  dvou sester, není zdůvodněn výběr této rodiny 

(dostupnost daná přátelským vztahem k jedné ze sester?) a chybí tak srovnání s jiným příběhem, který 

by nebyl svázán s autorkou práce a umožňoval by např. ilustraci lépe zvládnuté situace a úspěšných 

odborných či svépomocných intervencí.  (Oceňuji však osobní pomoc autorky.) 

 Tak se jeví výsledek předložené práce jako pouze srozumitelný výčet základních pramenů, především 

o typech a průběhu traumatu a jeho zvládání, aniž by autorka pracovala alespoň s jedním zahraničním 

pramenem z prostředí, kde je uvedená problematika dlouhodobě promýšlena a systém odborné i 

občanské pomoci pozůstalým po obětech dopravních nehod lépe funguje. Takto se dozvídáme jen 

v obecných náznacích, kde jsou v sociální síti u nás nedostatky (jistě nejde jen o výši platů soc. 

pracovníků!!), a to aniž by autorka dokázala alespoň navrhnout konkrétní věcná systémová řešení.  

V kap. 7.2 není zmíněn vznik  bohulibého občanského sdružení ČSODN, jeho sídlo a regionální 

dostupnost, také zda vydává materiály s texty o pomoci pozůstalým, o pietě a prevenci dopravních 

nehod a zda a kde jsou dostupné. 

 Kapitola 8. o analýze dopravní nehodovosti u nás by lépe patřila do příloh, neboť její souvislost s kap. 

7. a 9. není zřejmá. Autorka v ní upozorňuje na „tristní situaci na našich silnicích“ (str. 38), aniž by 

vysvětlila, co má na mysli a spojila případné argumenty s konkrétními kauzami, osobní i uváděnou 

v kazuistikách. Není uvedeno, že by pozůstalí obecně (či v konkrétních příbězích) řešili téma 

Národního strategie BSP či bodový systém a jeho uplatňování (navíc  v textu nejsou dostupná aktuální 

data získaná např. u Dopravní policie ČR, grafy jsou nepřehledné). Zabývat se obecně nehodovostí či 

prevencí nehodovosti by zde mělo význam, pokud by se např. tato témata objevovala v aktuálních 

reflexích pozůstalých, např. v racionalizacích vyrovnávajících se s obviňováním  účastníků nehod či 

jejich vyviňováním. Autorka se nikde v konkrétních kazuistikách  nezmiňuje o soudních procesech, 

není zřejmé, zda o nich nemá povědomost či byly případy policejně uzavřeny smrtí viníků dopravních 

nehod. Pokud je autorka studentkou oboru pastorační a sociální práce, mohli bychom očekávat 

zpracování tohoto závažného tématu, který přímo souvisí  s právním posouzením dopravní nehody a 

přijetím či nepřijetím tohoto legislativního tedy autoritativního posouzení události při vyrovnávání se 

s traumatem pozůstalého. (V závěru se objevuje tvrzení o tom „jak člověk může skončit při 

nezodpovědné jízdě“, aniž by byla zřejmá souvislost s hlavním tématem práce.) 



Tvrzení ze závěru : „Názory nelze zobecňovat, protože jsou natolik závažné a zodpovídající, abych je 

v práci uvedla“ zaznívá čtenáři vyloženě tajuplně, co měla autorka přesně na mysli? 

Předložená práce není také bez jazykových chyb (str. 10,12,23,29,30,32,35,36), stylistických chyb (str. 

8,14), interpunkčních chyb (str. 11,30) a věcných chyb (str. 20,35,57), podrobnějším čtením by jistě 

bylo možné je odstranit.  

  

K výše uvedeným podnětům ještě připojuji další otázky. 

 

1. Proč má veřejnost ráda kauzy dopravních nehod? 

2. Jak konkrétně probíhá vyšetřování dopravních nehod s úmrtím a kdy je podán návrh na trestní 

řízení? 

3. Jak funguje svépomoc v ČSODN? 

 

Přes uvedené nedostatky doporučuji předloženou práci k obhajobě a navrhuji hodnocení D 

(uspokojivě) a oceňuji autorčinu vytrvalost při zpracovávání osobně náročného tématu. 

V Praze dne 4. ledna 2012        Mgr. Helena Wernischová 

 

  


