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Předložená bakalářská práce kolegyně Hánové, studentky kombinovaného studia, je 
postupně věnují nastínění vývoje vztahu společnosti k lidem s postižením a formování 
jednotlivých modelových přístupů k postižení, faktorům ovlivňujícím reakci dítěte na 

postižení, výčtové charakteristice zdravotního postižení a základnímu třídění zdravotních 
postižení (1. Kap.); dále základním předpokladům plného začlenění dětí (resp. integrace osob) 
se zdravotním postižením do společnosti a stále dominantní praxi ústavní péče se všemi jejími 
riziky pro dítě s postižením (2. Kap.); dle mého stěžejní je v této části práce kapitola třetí, 

která se soustředí na téma rodiny s dítětem s postižením, přehledně charakterizuje vnitřní 
dynamiku reakcí a postojů rodičů k jejich narozenému dítěti s postižením a nezapomíná ani na 
sourozence dětí s postižením (3. Kap.) V první části se tak autorce přehledně podařilo zachytit 
základni životní, resp. existenciální situaci dětí s postižením a její základní socio

antropologické rysy. 

Druhou část své práce věnuje autorka postižení specifik křesťanského pohledu na 

lidský život, na jeho smysl a cíl a na hodnotu každého člověka jako Osoby stvořené 
Bohem a k Němu svým bytím zaměřené. Pod jeho zorným úhlem ukazuje cestu, jak lze 
existenciální situaci dětí s pO,stižením popsanou v první části nově pochopit, přijmout a 
přetvořit ve světle Božího soucitu (compassibilis) a Boží osobní lásky ke každému člověku 
(Boží kondensendence). Zmíněný pohled je středem pastorační péče, která je specifickou 
formou křesťanské pomoci potřebným. Konkrétním obsahem druhé části je tedy obecné 
vymezení pojmu a smyslu pastorační péče (4. kap.); metodám jejího poskytování 
v konkrétních situacích (důraz je kladen na rozhovor) (5. Kap.); křesť. pohled na nemoc, 
utrpení a jejich smysl, stručný popis konkrétních východisek a zásad pastorační péče o děti 
s postižením a jejich rodiny (dynamika vyrovnání se s postižením, začlenění pastorační péče 
do péče rehabilitační, didaktika dětí s postižením) a prof, Matějčkem navržené strategie 
pomáhající rodičům plně přijmout a vychovávat jejich dítě se zdravotním postižením (6. 
Kap.); tuto část práce uzavírá kapitola, která vymezuje pro praxi důležitý vzájemný vztah i 
rozdílnost mezi pastorační péčí a psychoterapií, resp. odbornou psychiatrickou péčí, 

zdůrazňuje kritickou sebereflexi pastoračních pracovníků a podává přehled základních situací, 
ve kterých by pastorační pracovníci měli zajistit odbornou pomoc (7.kap.). 

Bakalářská práce je tedy úzce spjata s praxí a předkládá její reflexi na dobré odborné 
úrovni. Uplatňuje rovněž specifika interdisciplinárního studia na HTF UK, nebot' 
spojuje psychosociální téma dětí s postižením s poučeným teologickým (pastoračním) 
pohledem. Lze jen doufat, že i v budoucnu bude sama autorka i další studenti a studentky 
HTF volit obdobný metodologický přístup ke zvolenému tématu práce. 

Vedle výše zmíněných základních charakteristik práce si velmi cením autorčina důrazu na 
význam rodiny, rodinných vztahů pro plnou integraci dětí s postižením. V kontextu pastorační 
péče tak poukazuje i k teologii prostého života v tradici CČSH. 

, 



Jako vedoucí práce paní kolegyně Hánové musím nicméně poukázat na určitou tezovitost, 
zejména v druhé části práce, která místy přechází k přílišným zjednodušením (např. Bible a 
nemoc, s. 37). Práce tak vykazuje znaky uspěchanosti a netrpělivosti, které přispívají 

k mozaikovému charakteru kapitol a podkapitol. 

Práce vykazuje četné nedostatky v interpunkci, a to jak v textu, tak v poznámkách. 

Případná další pochybení postupuji laskavému úsudku a kritickému pohledu 
oponentky/oponenta. 

Autorka naplnila cíl, který si pro svou práci vytkla: " ... vytvořit malý přehled toho, co je 
vhodné zahrnout ... jak pro pastoračního asistenta, tak pro různé druhy specialistů, kteří se ve 
svém životě setkávají s dětmi s postižením." (s. 50) 

Zejména pro celkovou koncepci práce a její metodu navrhuji ohodnocení známkou: 

velmi dobře. 
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