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Předložená disertační práce se zabývá problematikou aktuálního tématu seniorského 

věku. Autorka se ve svém textu pokouší o multidisciplinární koncept vybraného tématu. 

Cílem práce bylo představit vzájemný dialog věd – speciální pedagogiky a teologických 

disciplín, nalézání aplikací, které usnadní chápání a pozici člověka ve světě a pomůže 

zorientovat hodnotový systém nejen v rovině morálního uvažování, ale také hledáním zcela 

konkrétních zkušeností a informací, které usnadní porozumění člověku na konci života.   

Disertační práce je členěna do pěti kapitol a v každé kapitole dodržena struktura tří 

podkapitol. V první kapitole a podkapitole 1.2 „Thanatos – smrt jako interpretační rámec 

bytí“ autorka pracuje s textem Martina Heideggera a jeho myšlenky používá k podpoře svého 

tvrzení o nutnosti poznání smrti prostřednictvím jejího zakoušení ve smrti a umírání blízkého 

člověka. Kapitola se sice v některých místech vzdaluje svému cíli a rozostřuje záměr svého 

zkoumání, v samotném závěru se ale podařilo autorce vrátit se ke zdůvodnění popsané 

analýzy, totiž k potvrzení teze o nutnosti vědomého a pevného postoje ke smrti. Následující 

podkapitola „Teologické a spirituální inspirace k rozvoji kvality života seniorů“ je zajímavá 

momentem interdisciplinarity speciální pedagogiky a teologie. Využívá přitom také poznatky 

z psychologie, psychiatrie a pedagogiky. Autorka ve své práci správně klade důraz na výchozí 

pojem – „kvalitu života“. Termín, který je určován nejen psychickou a fyzickou pohodou 

jedince, ale který by měl být definován i jinými hodnotami. Text podtrhuje význam etiky, ale 

nezapomíná ani na nutnost součinnosti s ekonomickými a sociologickými zákonitostmi a na 

vliv médií. Škoda jen, že k definování pojmu kvality života ve druhé kapitole použila pouze 

jednoho autora (Jesenský, 2007) a nevycházela např. ze zahraničí, kde se kvalitou života 

zabývala řada autorů v 70., 80. a nejvíce 90. letech 20. století (např. skupina pracovníků při 

Světové zdravotnické organizaci WHOQOL, 1995; O'Leary a Garcia-Martin, 2007). Existuje 

řada modelů pojetí kvality života, komplexní je např. Model kvality života pracovníků 

kanadské armády (Svobodová, 2006). Ve třetí kapitole se autorka snažila nastínit důležitou 



oblast života, a to komunikaci. Avšak z textu není patrné, co vedlo autorku k výběru afázie, 

jako jedné z možností získané narušené komunikační schopnosti, které byla věnovaná celá 

podkapitola (v jaké souvislosti byla afázie zařazena, v souvislosti s vlastním výzkumem?), 

celkem podrobně se zde zabývá terapií afázie, uvádí příklady různých testů. V rámci 

logopedické problematiky autorka opakovaně používá starší terminologii „logopedická péče“, 

vhodnější by bylo hovořit o logopedické intervenci. Dále navazuje rehabilitací hlasu a uvádí i 

konkrétní cvičení. Ke specifikům komunikace ve stáří neodmyslitelně patří presbyakuzie. 

Podle Českého statistického úřadu (ČSÚ, 2007) téměř polovina osob starších 75 let trpí 

presbyakuzií a s tím spojenými problémy s porozuměním mluvenému jazyku, tedy 

informačním deficitem a komunikační samotou. Tato problematika je v práci zcela 

opomenuta. Čtvrtá kapitolapředstavuje interdisciplinaritu a multidisciplinaritu péče 

v domovech pro seniory. Na s. 71 je v uvedeném zdroji grafu chyba, není Český statistický 

ústav, ale úřad (navíc citace je neúplná). Čtenář v rámci této kapitoly očekává v úvodu 

avízovanou komparaci tří zařízení – Palata - Domova pro zrakově postižené Praha, Domova 

pro seniory Sester sv. Františka v Praze – Břevnově a zahraničního Home Maria Hall 

v Pittsburghu v USA, přičemž na s. 90 – 92, 128 jde spíše o popis či ilustraci Domova pro 

seniory v Pittsburghu, v některých momentech srovnaných s Palatou - Domovem pro zrakově 

postižené (pozor na správné názvy zařízení), kde jsou cílovou skupinou senioři se zrakovým 

postižením, specifikace cílové skupiny ze zahraničního zařízení není z textu patrná, je i 

nejasné, jak informace autorka disertační práce získala. O Charitním domově Břevnov, který 

je registrován jako domov pro seniory a určen pro řeholní sestry Kongregace Školských sester 

sv. Františka, případně pro rodiče sester není vůbec pojednáno. Pátá kapitola disertační práce 

se vrací k tématu a je zaměřena na psychospirituální život seniorů. Autorka disertační práce 

předkládá názory jednotlivých odborníků z oblasti religionistiky, etiky, filozofie, uvádí 

speciálně pedagogické impulsy k rozvoji paliativní péče, reakce osob na přijetí závažné 

diagnózy, problematiku umírání, hledání otázek po smyslu života atd. a zároveň prokládá 

logoterapeutickou technikou  dereflexe. 

Disertační práce působí na první pohled charakterem teoretické práce, avšak autorka 

v úvodu (na s. 7) i závěru (na s. 128 je uvedeno terénní šetření) hovoří o kvalitativním 

výzkumu s aplikací zakotvené metody. Pojem „zakotvená metoda“ ve výzkumu neexistuje, 

autorka měla patrně na mysli metodu zakotvené teorie (Grounded Theory), kdy je cílem 

metody vyústit v ústřední teorii. Badatel zpravidla vychází z rozhovorů a jako nástroj analýzy 

přepsaného textu (rozhovorů) využívá různé typy kódování (otevřené, axiální, 



selektivní). V disertační práci však zcela chybí metodologie výzkumu. Autorka sice vhodné 

pasáže jakýchsi rozhovorů, resp. úryvky výpovědí probandů přímo cituje v textu jako doklad 

různých teorií (např. s. 16, 51, 69, 78, 81, 100, 105, 112 atd.), které přejímá z odborné 

literatury, ale s výpověďmi nepracuje, nekóduje (nemají žádné označení – kód v závorce) a 

tím nemají žádnou hodnotu. Z celého textu práce není patrné, s kolika seniory byly rozhovory 

vedeny, zda je to pohled žen či mužů, jestli byli všichni ve srovnatelné životní situaci, zda 

byli všichni z Domova pro zrakově postižené Palata, nebo z Charitního domova Břevnov, 

event. Domova pro seniory v Pittsburghu. Chybí tedy nejen popis souboru probandů, ale i 

jejich výzkumná identifikace u citovaných výroků (zastoupená z důvodu anonymizace např. 

jejich iniciálami, kódem Ž a M, nebo číslem). Odpovědi na výzkumné otázky v závěru práce 

nejsou podložené ani zdokumentovaným výzkumem, ani analyzovanou citovanou odbornou 

literaturou. Navíc se počet položených výzkumných otázek v úvodu a závěru liší, v závěru je 

dvakrát položena tatáž otázka (1 a 2). Z textu práce ani není patrné, že se jednalo o seniory se 

zdravotním postižením, jak píše autorka v závěru, lze tak usuzovat jen z uvedení Palaty - 

Domova pro zrakově postižené. O cílové skupině jen víme, že byla starší 75 let. Výzkum není 

v rámci disertační práce dostatečně dokumentován. 

Práce by si zasloužila v některých momentech lepší propracování i po stránce 

formální. Např. věty „Složitost vnímání morálky a etického diskurzu je velmi složitá.“ na s. 

12 nebo „Etika jako věda deskriptivní – tedy popisující lidské jednání nebo jako věda 

normativní – poukazující na možnost utváření adekvátní normy jednání, je nutně nucena 

vyjít sama ze sebe, ovšem při hodnocení nelze vyjít již z rámce reality společnosti, nelze tedy 

úplně poodstoupit…“ na s. 11 by mohly být formulovány precizněji. V práci je i řada 

překlepů, nejednotnost v citacích autorů odborných publikací (např. na s. 13 Ondrušová, J. na 

s. 38 Jesenský, J., na s. 65 Kejklíčková, I., dále je použito pouze příjmení bez křestní iniciály).  

Počet stran disertační práce je 133 a pramenů odborné literatury je uvedeno 57. Práce 

je bez příloh. 

Otázky k obhajobě: 

1. Proč se autorka domnívá, že „Ateistická pozice však nevysvětluje smysl toho, proč je 

člověk v různé míře vystaven utrpení a jakou roli toto utrpení má.“ (na s. 29)? Ateista 

tedy „nemůže“ chápat smysl utrpení? 



2. Uveďte, jaký přínos mají závěry prezentovaného výzkumu pro speciálně pedagogickou 

teorii i praxi.  

3. Charakterizujte podrobněji výzkumný vzorek probandů. 

4. Popište, jak byla v rámci výzkumu zajištěna reprezentativnost zkoumaného souboru?  

5. Jak byly ve výzkumu odlišeny intervenující a příčinné podmínky, jak je autorka 

identifikovala a v konstrukci výstupních teorií využila.  

6. Jak velké jednotky autorka kódovala a proč? Jak řešila selekci pojmů v otevřeném 

kódování z hlediska relevance a jak přitom minimalizovala riziko zjednodušení?  

7. Jak provedla autorka konstantní komparaci? Kolik kategorií z konstantní komparace 

vyplynulo?  

8. Co považuje autorka za ústřední teorii svého výzkumu?    

 

Doporučuji, aby autorka disertační práce při obhajobě doložila chybějící údaje zjištěné 

v rámci výzkumu, které jsou nutné k zodpovězení zformulovaných výzkumných otázek 

v úvodu práce. Pokud obhajoba proběhne úspěšně, pak bude možné přidělit vědecký titul 

Ph.D. 

 

 

 

 

V Praze dne 2. 5. 2016             Doc. PhDr. Kateřina Hádková, Ph.D. 

   


