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Shodou okolností jsem měl příležitost sledovat vývoj prací na bakalářské práci kolegyně 
Šlégrové poměrně z blízka a relativně dlouhou dobu. Abych pravdu řekl, nebyl jsem moc rád, 
že oponentura padla na mne, očekával jsem totiž, že práce nebude zdařilá. Autorka sice práci 
pilně konzultovala, ale zdálo se, že neví, jak do toho. Věřila v kvalitu provedených rozhovorů, 
jako problém však vypadalo teoretické zakotvení práce. 
O to větší překvapení jsem však zažil, když jsem se do práce začetl. Nechal jsem si ji až na 
konec a ze čtyř oponovaných prací v tomto kole to k mému překvapení je zřejmě nejlepší 
práce, při čemž podotýkám, že žádná z mnou oponovaných prací v tomto termínu není 
nezdařilá.  
Práce Gabriely Šlégrové patří k těm nemnoha, kdy kandidát nejen prokázal schopnost napsat 
teoretickou práci, ale také na něco důležitého přišel. Překvapivě se podařila již teoretická část 
práce. Jde sice o technicky vzato kultivovaný kompilát z několika kvalitních prací, které byly 
velmi citlivě a dobře zvoleny. Na necelých dvaceti stránkách dokázala autorka sladit 
myšlenky velmi různorodých myslitelů a z obtížných textů vybrat pasáže, které výborně 
korespondují s výpověďmi respondentů jejího výzkumu. Předešlu otázku k obhajobě: co bylo 
dříve? Rozhovory nebo teoretický koncept. Obávám se, že odpověď znám: dřív byly 
rozhovory a snad i jejich přepis, teprve při četbě literatury se, dle mého, autorce vyjevila nová 
dimenze jejího materiálu. Jinak si nedovedu představit, jak mohl text nabýt tak výrazně na 
kvalitě během několika málo týdnů finalizace textu. 
Šlégrové práce jistě není dokonalá, objevují se v ní drobné lapsy a je patrné, že finalizace 
probíhala v obvyklém časovém presu. Autorka má zjevnou nedůvěru ve své formulační 
schopnosti a tak s oblibou používá závěrů renomovaných autorů. Necituje ani neparafrázuje 
však plošně, ale citlivě vybírá stručné a přesné formulace a tak dosahuje přesvědčivého 
účinku. Také rozhovory mají atmosféru, autorce se podařilo sladit hovorovou mluvu 
neučených lidí k citlivým až trýznivým tématům se zachycením zřetelného efektu katarze 
z výpovědi, kterou prožívají nejen účastníci rozmluvy, ale také autorka a kupodivu i čtenář. 
Autorka přesvědčivě ukázala, že laičtí pečovatelé o postižené blízké osoby mají těžký život. 
To pro většinu čtenářů není zase tak nová a neočekávaná zkušenost. Pozoruhodný přínos 
práce a v jistém smyslu Šlégrové objev spatřuji v tom, že dokonce snad tak trochu proti své 
vůli lí čí své respondenty jako šťastné lidi. Oni sami se tak vyjevují, protože je z jejich 
výpovědí nesporné, že se tak cítí. Pro tuto auru, která z přepsaných rozhovorů jaksi mimoděk 
stoupá, našla autorka oporu u velkých myslitelů nedávné minulosti, zejména u filosofů 
dialogu a náboženských myslitelů, zejména Lévinase a Caspera. Pěkných a působivých 
výkladů myšlenek těchto myslitelů už jsem četl celou řádku, ale tak dobře doložený 
z terénního výzkumu a z mluvy lidí, kteří o myslitelích a filosofii spíše nemají žádné ponětí, 
jsem zažil poprvé. 
Po metodické a technické stránce je práce dobře poučená a provedená, chyby, kterých se 
autorka dopustila, nejsou alarmující. Úplně jsem nepochopil pasáž o Robinsonovi, ale to může 
být tím, že jsem Vrabcovu studii nečetl. Práci bych doporučil neodložit, ale dopracovat, 
citlivě zkrátit a publikovat v odborném tisku. 



Závěrem konstatuji, že práci pokládám za zdařilou, plně vyhovující kladeným nárokům a 
doporučuji ji k obhajobě. Přes drobné nedostatky doporučuji práci hodnotit jako „výbornou“.  


