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Diplomová práce je zaměřena na problematiku postojů ke smrti u uživatelů hospicové péče. 

Sleduje zejména tři okruhy témat: oblast spirituality, oblast postojů ke smrti a vzájemné 

vztahy mezi těmito oblastmi. S tématem spirituality se opětovně setkáváme např. 

v psychologii osobnosti, a proto lze považovat téma za vhodně zvolené.  

Autorku zajímaly otázky, jako např. Jaký mají lidé žijící v hospicích vztah k transcendentnu? 

Jak se tento vztah promítá do jejich postojů ke smrti? Jaké postoje ke smrti u nich můžeme 

pozorovat? Jak koresponduje spirituální přístup k životu s přijímáním/odmítáním smrti? 

Analýza odpovědí se stala stěžejní částí práce.  

Diplomová práce má rozsah 103 stran textu, 7,5 strany literatury a rozsáhlou přílohu 

obsahující přepisy rozhovorů s uživateli hospicové péče – celkem 239 stran.  

V teoretické části se autorka věnuje rozboru základních souvisejících pojmů: religiozita, 

náboženství, spiritualita (její zdroje, složky, druhy), dále vyčleňuje spirituální potřeby včetně 

hodnot, cílů a strategií vyrovnávání se s blízkostí smrti. Autorka chápe spiritualitu jako širší 

pojem mající religiózní i nereligiózní zdroje. Dále se zde věnuje problematice stáří a kvalitě 

života v tomto období, nemoci a terminálnímu období. Současně mapuje, k jakým závěrům 

došli naši a zahraniční autoři při výzkumu postojů ke smrti. Domnívám se, že teoretická část 

je dobře zpracována a přímo se vztahuje k empirické části. Je třeba ocenit využívání 

zahraničních pramenů při zpracování teoretické části práce i přehled, který autorka o tématu 

má. Přehled a analýza pojmů se stala základem pro formulování otázek pro respondenty 

v empirické části. Prosím o vysvětlení postupu, kterým autorka došla k formulování 

výzkumných otázek. Došlo k tomu až po analýze získaných dat z rozhovorů nebo před 

realizací rozhovorů? (str. 42) 

V empirické části je využito 11 rozhovorů s uživateli hospicové péče, které autorka 

realizovala. V příloze je uveden seznam cca 70 otázek rozdělených do 5 oblastí, které 



uživatelům kladla v rámci polostrukturovaného rozhovoru/rů. Analýza odpovědí na kladené 

otázky pravděpodobně vedla k strukturaci na tři oblasti:(oblast spirituality, oblast postojů ke 

smrti a souvislost spirituality a postojů ke smrti). V závěru své výsledky shrnuje a diskutuje 

s naší i zahraniční literaturou. 

V celé empirické části bych uvítala konkrétní odkazy na pasáž/e v rozhovoru/rech, ze 

které/kterých autorka formuluje v textu své závěry. Odkazuje se pouze na čísla rozhovorů, 

nikoliv na konkrétní úsek, odstavec či odpověď na otázku. To pak velmi stěžuje dohledávání, 

protože je třeba číst znovu a znovu celý rozhovor a i tak není jednoznačně identifikovatelné, 

která pasáž/e se pro autorku stala/y podkladem pro tvrzení. Někde vzniká dojem, že autorka 

měla předem dané schema (např. rozlišení hodnot Frankla), ke kterým vztahuje odpovědi 

nebo odpovědi třídí a nepokouší se o vytvoření systému, ve kterém čerpá pouze z výpovědí 

klientů. Jakým způsobem se autorka domnívá, že délka pobytu v hospicu mohla ovlivnit 

odpovědi? Za zajímavé považuji zjištění autorky, že často dochází spíše se smířením se se 

smrtí na kognitivní úrovni, kdežto na úrovni emoční nikoli. Domnívá se autorka, že to 

primárně souvisí s faktem, zda se setkáváme u respondentů s intristickou religiózní 

spiritualitou (bez ohledu zda se jedná o celoživotní nebo navracející se religiozitu) nebo jsou 

příčiny i jiné?  

Závěr: 

Práce je rozsáhlá a zabývá se tématem velmi citlivým. Oceňuji proto, že se autorka věnuje 

také etickým otázkám výzkumu, což je vzhledem k tématu nezbytné. Vhodně zvolila 

kvalitativní metodologii i když spatřuji rezervu ve způsobu odkazování. Diplomová práce je 

psána velmi kultivovaně a patrná je také osobní angažovanost autorky v této oblasti. Práci 

hodnotím kladně a doporučuji ji k obhajobě. 
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