
Posudek vedoucí bakalářské práce Gabriely Šlégrové: 

Význam péče o osobu blízkou pro laického pečovatele 

 

Inspirací pro předkládanou bakalářskou práci byla Gabriele Šlégrové  její vlastní zkušenost, 

kterou získala jako zaměstnankyně na úřadě sociálních služeb. Jde o pokus nahlédnout do 

situace lidí, kteří se rozhodli pečovat o svého nemocného či jinak nemohoucího blízkého člena 

rodiny vlastními silami, mimo institucionální (nemocniční nebo ústavní) strukturu, a co pro ně 

znamená pečování, které nevede k uzdravení, ale naopak je vždy pečováním o člověka, jehož 

život už nemá jiné východisko než smrt. 

Práce zahrnuje na 26 stranách teoretické zpracování problematiky, vlastní výzkum provedený 

kvalitativní metodou je na dalších 26 stranách, následuje seznam použité literatury okolo 

dvaceti položkách (žádná cizojazyčná) a vše je doplněno bohatou přílohou přepsaných 

rozhovorů, které přidávají bakalářské práci na půvabu i na objemu. 

V teoretickém rozboru se autorka věnuje lidské tendenci ke starosti o druhého, a to z hlediska 

antropologického, filosofického a potažmo i náboženského (deWaal, Stern, Chardin, Lévinas, 

ad). Nejvýraznější je zde hledisko Lévinase: jeho motiv setkání s druhým, jež modifikuje 

prožitek času, narušuje samotu, způsobuje stav „být rukojmím pro druhého“, a vyvolává nárok 

probouzející odpověď „nezabiji Tě“ a „nenechám Tě ve smrti samotného“. Z toho pak 

vyvodila několik výzkumných otázek, které si ověřila v rozhovorech pořízených s devíti 

respondentkami, laickými pečovatelkami o své blízké (otec, syn, matka, bratr, teta…). 

Respondentkami jsou pouze ženy, neboť muži pro tento účel k sehnání nejsou. Přehledným 

způsobem je provedena kategorizace a analýza rozhovorů. Na samém konci je zhodnocení 

výzkumu, shrnutí a závěrečné slovo.  

Hodnocení: Vybrané téma je velice zajímavé, a dovolím si říct, že právě tímto způsobem 

nahlédnutá problematika je oblastí málo prozkoumávanou. Autorce její pracovní zkušenost 

nepochybně dala bohatou myšlenkovou průpravu a emoční zpracování problematiky, bez toho 

by práci nebylo možné ani vymyslet. V závěrečné kapitole, v níž odpovídá na stanovené 

výzkumné cíle, je zřetelně znát provázanost s teoretickou částí. Lévinasův náročný a složitý 

jazyk je v teoretické části poměrně dobře a hezky zpracován a čtenáři přiblížen, a do  praxe je 

uveden ve druhé části práce, v rozboru rozhovorů. Zde nám autorka ukazuje, jak se věc 

(nenechat druhého ve smrti nebo v trápení samotného a nezabít ho tím, že ho odložíme do 

ústavu) týká nejen respondentů, ale potažmo nás všech, a že je snadné jí porozumět, když na to 

přijde. Je zde pěkně zviditelněno, jak se odpovědnost proměňuje ve svobodu, utrpení v zisk, 



dokonce v dar, jak se mění strach ze smrti v úctu k životu a že otázka „proč právě já?“ se 

někdy změní na „proč ne právě já?“. Gabriele se podařilo výpovědi prostých žen, které se 

v rozhodujících chvílích svého života rozhodly podle hlasu, který volá z dob snad ještě před 

vytesáním Desatera, dát do souvislosti s filosoficko-náboženským konceptem několika 

významný myslitelů. 

V některých kapitolách v teoretické části mám výhradu ke stylu textu. Čtenář by totiž uvítal 

nějaké provázání, které by zvýraznilo vztah mezi jednotlivými sentencemi. Čtenář se nakonec 

smysl dohádne, ale aby bylo možné text označit za „vyzrálý“, tak by to vyžadovalo větší 

smělost propojit kousky textu pojítkem směřujícím k celkovému smyslu sdělení. Konkrétně 

například kapitola Láska na str. 10 se skládá z pěti odstavců, každý obsahuje krátkou úvahu, 

ale jsou až příliš samostatné, chybí ta provázanost.  

A už jenom drobnosti: na str. 18 bych myslela, že se spíš než o communitas jedná o liminaritu, 

neboť tu prožívá jedinec individuálně. Na str. 8 není jasný důvod, proč  je zmínka o 

Robinsonovi, v kapitole 1.4.5 – není úplně jasný smysl tohoto odstavce. A několik drobných a 

nevážných chyb v bibliografických údajích.  

Za povšimnutí stojí i doslovně přepsané rozhovory, které jsou v této podobě pozoruhodným  a 

jímavým čtením. Pěkně vykreslují drama, které se odehrávalo jak na straně tazatelky, tak na 

straně respondentů.  

Práci považuji za zdařenou a vhodnou k obhajobě a doporučuji ji hodnotit známkou dvě. 

 

Praha, FHS UK září 2013                                                                                Eliška Pincová 

       

                        

 

 

Post skriptum: Přestože Gabriela svou závěrečnou práci začala psát s poměrně slušným 

předstihem, stejně nepředešla před dokončením časovému stresu a psaní na poslední chvíli. 

Když nejvíce potřebovala radu vedoucí práce, musela jsem odjet.  Možná, že včasným 

zásahem by mohla být práce lepší, což se ale nestalo. Tímto se Gabriele omlouvám. 


