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Předkládaná diplomová práce má spolu s obsažným seznamem literatury 109 stran; seznamem na 
straně 110 začínají přílohy průběžně číslované až do strany 176 (formuláře pro informovaný souhlas, 
„scénáře“ rozhovorů, přepisy rozhovorů). 

Teoretická část sestává ze tří hlavních kapitol a vede od různých pohledů na spiritualitu přes historii 
hospicového hnutí k popisu hospice v Čerčanech. 

Výzkumná část se zabývá souvislostmi, za nichž se umírající žena nechala v hospici pokřtít. K 
prozkoumání této události a jejího kontextu sloužily výstupy z ohniskové skupiny „věřících“ 
zaměstnanců hospice a tří rozhovorů: s dvěma „necírkevními“ pracovnicemi hospice najednou, 
s dcerou pokřtěné, a paní, která byla rodinnou známou a zároveň působila v hospici. 

Autorka si klade otázku po vlivu pacientčina okolí na „otevření se křesťanské víře“, cíl upřesňuje na:  
„popsat souvislosti a podmínky v hospici a rodině, v nichž dochází k pacientovu otevření se křesťanské 
víře“ (obé s. 7 a znovu na s. 59, kde najdeme i cíli odpovídající výzkumné otázky; na s. 97 v kapitole 
Výsledky se však znovu vrací k otázce, „jak tento proces ovlivňuje pacientova rodina a personál 
hospice“). Napětí mezi obtížně dokazatelným vlivem okolí a možností zajímat se o souvislosti (tedy 
pojetím lineárně příčinným a systémovým) odráží přítomnost dvou vůlí – autorčiny a vedoucí práce.      

FORMA VČETNĚ CITAČNÍ KULTURY   

Práce je poměrně čistá jazykově i pravopisně (stránky jako 41, kde je chyb asi šest, najdeme
výjimečně). 
Objevují se pojmové nepřesnosti (CHOPN – s. 36, 67 - je chronická obstrukční plicní nemoc, nikoli
ischemická choroba srdeční) a nepřesnosti citační (v textu citován Slovník spirituality, v seznamu 
literatury však uveden pod jmény autorů atp.). 

Jako problematické se jeví zacházení s cizojazyčnými literárními zdroji, případně i jinými zdroji, které 
autorka uvádí jako primární, ač – jak se zdá – je nečetla nebo jim nerozuměla (viz níže).  

Důvěryhodnost výzkumné části práce snižuje autorčino označení „rodinní příslušníci“ (s. 7) pro 
zkoumané osoby, z nichž jedna je dcera zemřelé a druhá je známou rodiny, a zároveň pracovnicí
hospice. Autorka dokonce spojila jejich výpovědi do jedné „skupiny“. 

OBSAH TEORETICKÉ ČÁSTI VČETNĚ RELEVANTNÍCH ZNALOSTÍ  

Oceňuji množství literárních zdrojů a do jisté míry i zvládnutí nelehkého (mnohovýznamového) tématu 
„spirituality“ (například rozpoznání odklonu spirituality od náboženství, pojetí Duch – duch atp.) spolu 
se zařazením a zpracováním kapitoly Důležité prvky (křesťanského) duchovního života(s. 10 – 13).   

Potíže však převažují: 
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 Zacházení s primárními (cizojazyčnými) zdroji
Autorka uvádí jako primární zdroj např. Fowlerovu knihu z 1981 Stages of faith, neboť (s. 13) jeho 
„přehled je považován za nejkomplexnější“ (není jasné, kým).  Citace, která má být z Fowlerovy knihy, 
je však o Fowlerovi a jeho pojetí (s. 13), opora v Piagetovi se ztrácí v sekundárních zdrojích, které 
autorka používá na vysvětlení zdroje primárního (proč?).            

Jako primární zdroj uvádí též Eriksonových Osm věků člověka (s. 22 a 23), mluví o „stádiích“, aniž se 
zmíní o jejich dynamice, o tom, že jde o krize, řešení jádrového konfliktu v každém z nich. Pro zmínku 
o „zoufalství“ si vypomáhá Říčanem.

Podobně zachází s dalším primárním zdrojem (s. 24 – 24). Cituje On death and dyingE. Kübler-
Rossové, avšak s chybnými, pravděpodobně převzatými (odkud?) názvy fází. Uvádí rok 1. vydání 2003 
(jde o 1969) a ISBN, které odpovídá vydání v roce 1997. 

Zvláštnosti zacházení s primárními zdroji se neomezují na cizojazyčnou literaturu, obdobně dopadá 
např. citování Frankla (s. 27 – 28).       

 Logika teoretických kapitol 

Nerozumím zařazení kapitoly Spiritualita a psychologie (s. 20), kde psycholog a teolog Pavel Říčan jen 
znovu vymezuje nenáboženskou spiritualitu a psycholog a spisovatel Jaro Křivohlavý dodává pár vět o 
hledání životního smyslu. (James W. Fowler je také psycholog, uveden zde však není.)
Autorka přitom cituje řadu zdrojů z oblasti ošetřovatelství, není proto jasné, proč nezařadila např. 
kapitolu Spiritualita a ošetřovatelství, což by zaměření na hospic odpovídalo více. 

Sběr psychologicko-lékařských myšlenek představuje též kapitola Vrcholný okamžik hledání smyslu 
života (existenciální otázky), kde by se z logiky názvu dal předpokládat důraz spíše na filozofii.

OBSAH PRAKTICKÉ ČÁSTI VČETNĚ METODOLOGICKÉHO „ZDRAVÍ“   

Autorčina silná stránka od počátku spočívala v uchopení praxe kvalitativním výzkumem. Výsledná 
verze textu však získaná data dostatečně nerespektuje (a nerespektuje ani výzkumný postup, který je 
uveden na s. 64 – 65). 

Z nějakého důvodu autorka sloučila výpovědi dcery a rodinné známé do jednoho tvaru a překřtila obě 
vypovídající na „dvě nejbližší ženy /zkoumané/ pacientky“ (např. s. 92). 

Vážným prohřeškem proti výzkumnému postupu je přenesení významu do jiného kontextu. Autorka do 
nadřazené kategorie Víra (duchovno) byla vtěch lidech okolo ní (s. 72) zařadila dceřin výrok „pokud 
člověk věří, tak nepotřebuje k tomu honosný chrámy“ (s. 118), který je však odpovědí na otázku Jak 
byste popsala svůj osobní vztah kvíře a náboženství vy?
Přenesení významu by bylo možné, kdyby k tomu autorka v textu našla důvod. To by však musela 
sledovat tvorbu významu, jak o tom píše v popisu metodologie na s. 64. Nečiní tak.          

KRITICKÝ NADHLED VČETNĚ ŽÁNRU 

Kritický nadhled - dovednost promýšlet, propojovat a v souvislostech nahlížet četbou či výzkumem 
zjišťované údaje – představuje největší slabinu práce. Kapitola Diskuse je spíše souhrnem. 

 „Svaté pravdy“

Autorku charakterizuje produkce a přejímání „svatých pravd“. Dostává se tak mimo žánr vědecké 
práce, nerozlišuje, co si citovaný autor myslí, co tvrdí, co vyzkoumal, co po někom opakuje. Práce na 
řadě míst působí jako katolická agitka, chybí soudobá kritika Fowlera, Eriksona, Kübler-Rossové atp. 
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Příklady:
„Potvrzuji tak myšlenku, že spiritualita musí být vlastní každému člověku…“ (s. 8) (Na základě čeho lze 
potvrdit něčí myšlenku?) – Podobně na s. 23 Svatošová „potvrzuje zajímavou myšlenku, že duchovní 
potřeby jsou vlastní všem lidem, i když si to takto ani neuvědomují“. 
s. 17 víra je pro každého „jeho základní motivací“
s. 21 „Všeobecně platí, že níže položené potřeby jsou významnější“ (Pro co?)
s. 22 „každý pacient hospice touto životní fází nutně musí projít“ 
       „Každý člověk v této fázi života bilancuje“ 
Svaté pravdy představuje též nadpis a obsah kapitoly 1.4.1 Duchovní potřeby závěrečné etapy života 
se týkají všech. 
Na hranu společenské přijatelnosti či do žánru parodie se práce dostává např. tvrzením: „Tak se 
postupně lidstvo naučilo díky církevním řádům a institucím starat o své potřebné.“ (s. 31) 

 Nereflektovaná katolická pozice
Autorka nazírá některá fakta z výhradně katolických pozic, aniž si je toho pravděpodobně vědoma (což 
je – vzhledem k jejímu studiu na Evangelické teologické fakultě a výrazně ekumenickému základu 
čerčanského hospice - poměrně pozoruhodný jev). Uvede například dvě (církvím společné) svátosti, 
leč pojednává o nich podrobněji pouze v kapitolce o církvi římskokatolické (s. 44 – 46). Informace pro 
kapitolku o Českobratrské církvi evangelické čerpá např. od Aleše Opatrného (s. 50).    

Další příklady:  
„Liturgie je zdrojem a vrcholem života církve.“ (s. 11)
„Dnes se u nás … setkáváme s římskými katolíky východního obřadu, tzv. řeckokatolíky.“ 

V tomto kontextu až dojímá zmínka o postavení římskokatolické církve ve zkoumaném čerčanském 
hospici (s. 54): „Duchovní však podotýkají, že někdy je celorepubliková dominance katolictví znát i 
zde. V čem? To mi – asi z úcty – nesdělují.“ 
Diplomová práce takto zachycuje paralelní procesy v teorii a realitě.   

ZÁVĚR

Oceňuji autorčino úsilí a čas, spolupráci s lidmi na díle (viz poděkování), cestu, kterou ušla od první 
verze textu.   
Práce je psaná s vhledem zkušenosti a obsahuje jedinečná původní data z dobře provedeného 
kvalitativního sběru dat.   
Oslabuje ji nepohnutelnost autorčiných přesvědčení, s nimiž do výzkumu již vstupovala, což se zčásti 
odráží i na nerespektujícím zpracování získaných výpovědí.   
Autorka dostala v datech šanci pro rozvoj. Mohla např. doplnit starší Fowlerovu teorii novějším 
nahlédnutím na logiku životní cesty. Zůstala u planě zobecňujících přesvědčení, že „člověk otvírá zde 
otázku víry, ať se s ní v životě setkal dřív nebo ne“ (s. 73 – přitom pacientka, o kterou šlo, se v dětství 
setkala se silnou vírou své matky).

Předkládaná práce splňuje nároky kladené na práci diplomovou, zároveň má vážné 
nedostatky. Doporučuji přijetí kobhajobě. Hodnocení ponechávám na jejím průběhu.

Otázka pro obhajobu: Uveďte kritiku Fowlerových stupňů víry. 

                                                                                                PhDr. Bohumila Baštecká, Ph.D.

Praha, 28. ledna 2013
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