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Mgr. Jana Jičínská předkládá disertační práci o rozsahu 129 tištěných stran + 4 strany seznamu 

literatury. Téma práce, jak vyplývá z jejího názvu, je navýsost aktuální ze dvou důvodů. Jednak 

zaměřuje svoji pozornost na skupinu populace, jež je v naší evropské společnosti silně 

majoritní, totiž na seniory, kteří si vzhledem k početnímu zastoupení v demografickém spektru 

a poměrně nové společenské situaci, způsobené vlivem strukturních proměn rodiny, zaslouží 

zvláštní pozornost. Za druhé je studované téma významné v propojení psychologického a 

spirituálního aspektu života seniorů a péče o ně. Fragmentace vědeckého bádání jako výsledek 

dlouhodobého pojetí jednotlivých oborů jako autonomních je dnes překonávána 

interdisciplinárními snahami. Je tedy chvályhodné tento přístup aplikovat také v pohledu na 

péči o duševně-duchovní potřeby člověka, které v konkrétním prožívání jedince tvoří celistvou 

zkušenost, byť metodologicky a v otázce principů je třeba oborům psychologickým, 

psychiatrickým a pedagogickým a stejně tak oborům teologickým a spirituálním přiznat jejich 

svébytnost.  

Cíl práce, formulovaný na str. 7 pěti výzkumnými otázkami, je značně široký. Z toho 

přirozeně plyne, že disertace, má-li pokrýt celý rozsah zadání, je zpracována jako přehledová 

práce, využívající dostupných výsledků výzkumu a bádání v oblastech psychologicko-

pedagogických a teologicko-spirituálních. V závěru doktorandka na všechny výzkumné otázky 

odpovídá v souladu s předchozím obsahem práce. Je tedy možno konstatovat, že práce dosáhla 

vytčeného cíle.  

Z hlediska metodologického autorka kombinuje – podle mého soudu – tři přístupy: 

1) Prezentuje výběrovým způsobem výsledky bádání a výzkumu v disciplínách, jejichž zorné 

pole v práci reflektuje. 2) Její vlastní výzkum spočívá v polořízeném rozhovoru s klienty ze tří 

vybraných domů pro seniory, z nichž dva jsou domácí a jeden zámořský. I když nebylo zřejmě 

záměrem pořizovat exaktní a od všech respondentů stejné údaje, považoval bych přesto za 

správné, aby byl v práci uveden přehledný seznam dotazovaných okruhů, případně otázky, jaké 

doktorandka obvykle kladla. Čtenáře by asi také zajímalo, zda zámořští respondenti byli 

dotazováni autorkou práce přímo nebo zprostředkovaně (a jak?). Použití výsledků výzkumu se 

mi jeví víc jako ilustrační než jako materiál systematického výzkumu. Ten by vyžadoval 

respondenty i jejich výpovědi přesněji klasifikovat, aby výsledky výzkumu byly statisticky a 

sociologicky relevantní. 3) Metoda komparace shromážděných poznatků, z nichž doktorandka 

tvoří samostatné závěry.  

V následující části posudku se zaměřuji na oblast filozofickou a teologicko-spirituální, 

která spadá do mé kompetence. Ta jsou soustředěna, byť ne výlučně, v kapitole 1.2 Thanatos – 

smrt jako interpretační rámec bytí; 1.3 Teologické inspirace k rozvoji kvality života seniorů; 

5.1 Duchovní doprovázení jako cesta sebepřijetí – nové obzory oboru speciální pedagogiky; a 

částečně také v 5.2 Umírání… a 5.3 Mezigenerační dialog… 



Při zvolené metodě je pochopitelné, že výběr filozofických a teologických pohledů bude 

pouze reprezentativní, nikoli přísně systematický a vyčerpávající. Autorka zvolila jednoho 

z nejvýznamnějších filozofů 20. století M. Heideggera, jehož fenomenologický přístup může 

v otázce přístupu ke smrti leckomu pomoci uchopit hlubší smysl života. Nabízí se tu ovšem 

stále otázka, zda klasický metafyzický přístup, o jehož překonání mimo jiné Heidegger usiloval, 

nevykazuje větší myslitelskou kapacitu k uchopení právě tak velikých a hlubokých témat 

člověka, jako je život a smrt. Pravdivě Jičínská na str. 22 tvrdí, že „jakákoli filozofická nebo 

psychologická redukce nám není schopna dát plný rozsah odpovědi na to, čím smrt je 

individuálně i univerzálně.“ Je právě škoda, že Heidegger si redukcí filozofie bez 

metafyzického rozměru významně zúžil manipulační prostor pro své závěry. Za pouhou 

formální drobnost považuji, že odkazy na Heideggerovo citované dílo v textu nesou vročení 

1996, zatímco v závěrečném bibliografickém seznamu čtenář najde u jediného Heideggerova 

citovaného díla Bytí a čas vročení 2002 (předpokládám, že jde o dvě různá vydání téhož díla 

v českém překladu). Stručný širší filozofický rámec by práci jistě zhodnotil. Stačilo by 

například zmínit, že při odlišnosti až protikladnosti výchozích principů měly všechny 

významné starověké filozofické školy společný jeden praktický cíl: vyřešit strach člověka ze 

smrti, což velice vhodně koresponduje s tématem této práce.  

V pasážích týkajících se teologických témat je zajímavý názor autorky o možnosti 

sloučit křesťanskou naději na věčný život s představou reinkarnace jako řešení aporie: „pokud 

existuje Bůh, jak může být takový prostor pro tolik zla, i když jsme podle křesťanství vykoupeni 

Kristem a přístup k němu máme skrze víru (str. 24). A nabízí řešení „vykročit z kolejí dogmat 

církve a podívat se na skutečnost pluralitně. Různé duchovní stupně, které zde můžeme vidět, 

nám odkazují k našemu hlubšímu duchovnímu růstu a věčnosti lidského života přesahující 

jeden život a jedno tělo.“ Konkrétní řešení pak vidí v myšlence „reinkarnace jako možnosti 

duchovního nalezení Boha, jako formu očistce a pochopení vlastní hodnoty a smyslu v rámci 

celého stvoření.“ Toto řešení prý nebylo „dosud dostatečně reflektováno ani připuštěno“ 

(tamtéž). Podobně se k tomuto tématu doktorandka vrací ještě na str. 29–31. Je pravda, že se 

synkretistickými náboženskými představami se dnes v praxi setkáváme i u těch, od kterých se 

očekává autentická prezentace křesťanského myšlení a praxe. To ovšem nic nemění na faktu, 

že z důvodů filozofických, biblických a teologických je idea reinkarnace s křesťanskou 

antropologií, soteriologií a eschatologií neslučitelná, a že se tak její zastánci staví mimo pásmo 

biblického poselství. Starozákonní i novozákonní tradice a teologie jednomyslně považují tělo 

za jedinečný výraz dané identity konkrétního člověka a cyklický princip (kromě liturgického 

slavení svátků) je biblickému myšlení cizí. S tím také souvisí pohled na dogmata církve, která 

autorka navrhuje v této otázce opustit. Dogma ve vlastním teologickém smyslu má jistě svoji 

složku formulační a interpretační, kterou lze kvůli polysémii jazyka vyjádřit i jinými 

formulacemi. Má ovšem vždycky také faktické jádro. Nelze tedy například tvrzení 

z novozákonního listu Židům: „jako každý člověk jen jednou umírá, a potom bude soud“ (Žd 

9,27), jakkoli smiřovat s opačnou koncepcí o více tělesných životech jednoho lidského 

individua.  

Drobné terminologické nebo formulační ujasnění by si podle mého soudu ještě 

zasloužila dvě místa: na str. 33, na 12. řádku zdola, autorka mluví o „duchovních krizích neboli 

‘nocích ducha’.“ V tom smyslu, jak jsou oba termíny běžně chápány, je nelze ztotožňovat. 

Duchovní krize v křesťanském smyslu je obvykle krizí „víry“, tedy stav pochybování, 

myšlenkové a argumentační nejasnosti vzhledem k obsahům víry apod. Zatímco „noc ducha“ 

v klasickém sanjuanovském pojetí je duchovně pokročilý stav, kde dochází k očistě víry, ale je 

prost podstatných projevů toho, čím se projevuje krize víry. – A druhou drobnou formulační 

opravu bych navrhoval na str. 34 úplně dole, ve větě „Utrpení v mystice je cosi, co lze milovat, 

co může přinášet člověka druhým lidem spásu.“ V souvislosti s následující větou je zřejmé, že 

se jedná o utrpení v duchovním spojení s ukřižovaným a oslaveným Kristem. Nicméně spásu 



přináší pouze Kristus. Proto formulace „Utrpení v mystice je cosi, co lze milovat kvůli Kristu, 

čím se může člověk ve spojení s Kristem podílet na spáse své a spáse druhých lidí“ by byla 

rozhodně lepší.  

Styl práce je srozumitelný a čtivý, místy je zatěžován výčty termínů, které na daném 

místě nejsou nezbytné (např. na str. 35 na konci 2. odst.). Ojediněle se v textu setkáme 

s poměrně dlouhou pasáží obecného rázu, která působí jako exkurz, jako například přehled 

spirituální teologie na str. 31–33. Vhodnějším řešením by asi bylo sumarizovat informace, které 

se týkají hlavního tématu práce, a nezatěžovat text údaji historického rázu, které s tématem 

nesouvisejí. Přes pozornost, kterou autorka čtení textu věnovala, jí unikly některé gramatické 

nepřesnosti a formální přepsání; nechci se v pozici oponenta pasovat do role korektora, tak jen 

jako příklad uvádím: nadbytečné a nesprávné psaní čárek tam, kde se neodděluje vedlejší věta 

(např. str. 23, 2. odst. 4. ř.; str. 104, 8./7. řádek zdola); na str. 23, 1. řádek shora: místo „status 

lapsi“ se a v teologii více používá termín „status naturae lapsae“; komplikovaně a 

nesrozumitelně konstruované souvětí na str. 22, ve 4. odstavci, řádky 1–4, apod. Pro případné 

další zpracovávání textu tedy doporučuji provést drobné redakční a korektorské práce.  

Za hlavní přínos disertace považuji představení některých cest, jak integrovat různé 

přístupy v péči o seniory s akcentem na jejich autonomii, kooperativnost, lidskou důstojnost a 

nabídky rozvíjení spirituálního rozměru života. Každé dílčí téma v práci představené vyžaduje 

pochopitelně hlubší a speciální uchopení, ale to se od této práce kvůli jejímu omezenému 

rozsahu nedalo očekávat. Vedle impulzu pro další bádání předložené dílo doktorandky 

rozhodně upozorňuje na nepominutelné potřeby seniorů, jimž je třeba v praxi věnovat 

pozornost okamžitě. V tom je nesporný nemalý význam této práce pro současnou společenskou 

praxi.  

 

Podle mého soudu předložená disertace Jany Jičínské splňuje podmínky, aby mohla být 

přijata k obhajobě, ke které ji doporučuji.  
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