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     Předložená diplomová práce obsahuje sto devět stran autorského textu. Je doplněna 
dvanácti rozsáhlými přílohami, které vhodně doplňují text, a seznamem zkratek. Celá práce je 
psána s vědomím zásad akademického psaní, s hlubokým zájmem o zvolené téma a nevšední 
citlivostí. 
     Název práce je příslibem aktuálního a potřebného textu, zároveň předpokládá vymezení 
takových cílů, které lze systematicky plnit. Toto se ne zcela podařilo a čtenář tuší, že se 
autorka mohla potýkat s následujícími otázkami: Co ještě patří a co už nepatří do této práce? 
Jak pojmout stále nová a nová témata, když jsou všechna tolik podnětná? Jaký rozsah práce je 
ještě přijatelný? Výsledek si ale překvapivě zaslouží pochvalu. I velmi obecné pasáže jsou 
čtivé a dávají smysl. Tam, kde již velmi hrozí ztráta linie, autorka vkládá příběh nebo příklad, 
který dává zapomenout na případné nedostatky. Cenným východiskem práce je také vlastní 
pedagogická zkušenost, která je v textu vhodně zužitkována. 
Velmi oceňuji autorčinu vytříbenou práci se slovy, po stránce jazyka je text vzácně 
kultivovaný. Místy je ale stylisticky na hraně odborné práce, objevují se hodnotící soudy 
s náznaky moralismů a zobecňování. Vedle toho – diplomová práce může obsahovat slovo 
„krásný“, ale přimlouvala bych se za jeho méně časté užívání v odborném textu. V každém 
případě by se neměly objevovat překlepy ve jménech autorů („S. Froid“ – s. 70, „A. Grún“ –
s. 47, 48, E. K. Roos - s. 74, 106). Jinak lze ale jazykovou (i pravopisnou) stránku práce 
jenom chválit.
Kladně hodnotím také práci se zdroji – jejich výběr i pečlivý bibliografický zápis. Jen ve 
druhé kapitole jsou docela rozsáhlé historické pasáže bez uvedení zdroje (ne vždy se jedná o 
obecně známá a jednoznačná fakta). Mám také jednu poznámku na okraj – není příliš vhodné 
nejprve citovat studijní text (Cimrmannová, 2012) a teprve poté doplňovat poznatky z 
monografií E. K. Ross nebo H. Haškovcové. Lépe by to bylo naopak, přičemž studijní text lze 
směle vynechat. Jinak je výběr i počet pramenů v pořádku, přínosem by byla ještě díla N. 
Špatenkové (hlavně nová kniha Poradenství pro pozůstalé – 2013, případně Zármutek a 
pomoc pozůstalým – 2001). 
V tomto posudku zcela vynechám komentář k jednotlivým kapitolám. Postačí shrnout, že 
většina textu je na skvělé odborné i stylistické úrovni. Jednu poznámku však pokládám za
důležitou a nejedná se o výtku (výtkou je jen užití jediné definice u tak závažného tématu).
Dělení eutanázie dle Haškovcové se z dobrých důvodů pokládá za překonané (a vzhledem 
k odborné praxi za nešťastné). Je velice zavádějící označovat jako eutanázii tzv. strategii 
odkloněné stříkačky, tedy ukončení (případně nezahájení) léčby. Pojem pasivní eutanázie 
skýtá značná rizika vzhledem k přímé péči o pacienty. Skutečně palčivým problémem v ČR 
není ani tak eutanázie, jako spíše dystanázie: ve zdravotnických zařízeních, ale i v domovech 
pro seniory a na LDN. Proto se z etických důvodů přimlouvám za užívání definice dle 
Světové lékařské asociace (WHA). Podle ní je eutanázie vědomým, přímým, aktivním činem 
s jasným cílem ukončit život člověka. Bylo by humánní, kdyby lékaři přestali resuscitovat 
dlouze a bolestivě umírající pacienty, jejichž kvalita života je mizivá. To by se ale nesměli 
obávat nařčení z pasivity, resp. z pasivní eutanázie. V empirické části již studentka pracuje 
s definicí WHA. 
Autorka dává čtenáři značný prostor k tomu, aby si sám pojmenoval nejzávažnější dilemata 
thanatologie 21. století. Jedním z nich je edukace personálu ve zdravotnických i sociálních 



službách. V kapitole o paliativní péči tak postrádám přesnější shrnutí služeb, které lze v praxi 
kombinovat. Obecně je optimální variantou hospicová péče, ale ta v mnoha regionech není 
dostupná. Podstatou kvalitního doprovázení tak bývají služby agentury domácí péče
v kombinaci s odlehčovací a pečovatelskou (asistenční) službou. Proč o nich v kapitole o 
paliativní péči není zmínka? Které další instituce významně ovlivňují kvalitu paliativní péče?
Samostatnou otázkou je téma institucionalizace konce života. Autorka správně uvádí, že péče 
o umírající je silně institucionalizována. Poukazuje na změnu hodnot vzhledem k historii. 
Zbytečná jsou ale některá kategorická tvrzení bez důkazu („Přání nemocných a umírajících je 
zřídkakdy respektováno a jeho tužby a přání jsou potlačeny.“). Platí toto obecně? Pro mnoho 
umírajících je jistě optimální zemřít doma, za láskyplné péče členů rodiny. V textu ale 
postrádám prostor pro jiné varianty. Pro někoho může být velmi traumatické překonávat 
bariéry spojené s vlastní nesoběstačností. Upřímně si přeje, aby o něj raději pečovali lidé, 
kteří to mají tzv. v popisu práce. Cítí se na obtíž, pokud jsou ostatní členové zaměstnáni nebo 
studují. Zároveň si nepřeje seznamovat se s celým týmem pečovatelek, vpouštět je do svého 
soukromí. Málo se o tom hovoří, ale v posledních hodinách života mnoho umírajících  
potřebuje odosobnění a odpoutání se od starostlivých pohledů. Snad i proto umírají právě ve 
chvíli, kdy se jejich milovaní na chvíli vzdálí (srov. kazuistiky v knize Callananové, M., 
Kelleyové, P., Poslední dary). Vždy je třeba respektovat individuální kontext situace, ale i 
povahu umírajícího, a včas s ním hovořit o jeho přáních – s vědomím toho, že tato přání se 
mohou měnit. 
Přínosem práce je bohatá empirická část. Studentka uvádí, že šetření je orientační a nemá 
reprezentativní charakter. S tím souhlasím, ale dodávám, že jako celek je podnětné a obsahuje 
mnoho zajímavých postřehů. Provedeno bylo i pilotní šetření a následná úprava dotazníků. 
Sebraná data jsou zpracována pečlivě a přehledně prezentována v tabulkách a grafech. V Tab. 
č. 7 na téma vyznání je drobná chyba (neboť evangelíci jsou protestanti). Ve formulaci cílů a 
hypotéz lze nalézt drobné chyby v terminologii („minimální“, „různé“, „málo zkušeností“), 
ale vzhledem k částečně kvalitativnímu charakteru šetření to lze tolerovat. Je jenom dobře, že 
některá témata nebylo možno zařadit. Je třeba uznat, že vyplňování dotazníku mohlo být pro 
respondenty skutečně emocionálně náročné. Téma umírání dětí a mladistvých by tuto 
náročnost posunulo za hranice snesitelnosti. V empirické části nechybí Diskuse. Jako určité 
vyústění práce mohla být obsáhlejší, ale v zásadě je v pořádku. Také v Závěru chybí 
konkrétnější náměty a nápady, např. na téma „Jak vylepšit edukaci pečujících“.
Jako velmi cennou vnímám Přílohu č. 10 – rozhovory se seniory. Jsou zde potvrzeny asi 
největší „strachy stáří“: ztráta soběstačnosti, nedůstojnost v kontextu lékařské a jiné péče, 
nemožnost zajistit tzv. poslední věci. Rozhovory vyjadřují i specifika sklonku života na 
venkově. Poslední věta rozhovoru stylisticky pěkně uzavírá celou práci: „… smrt je tajemství 
tak jako narození a má to tak být.“

Závěr:
I přes výše uvedené poznámky pokládám diplomovou práci Bc. Anny Řáhové za velmi 
zdařilou, a to po obsahové a formální stránce. Kultivovanost celého textu je nevšední.

Navrhovaný stupeň hodnocení: výborně
Podnět k obhajobě:
Ve své práci upozorňujete na nedostatečnou výuku „umění doprovázet“ v sekundárním 
vzdělávání. Co lze udělat pro zlepšení stavu?

V Praze dne 29. května 2013                                    _____________________________


