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Františka Tichá se ve své bakalářské práci věnuje tématu perspektiva uplatnění pastorační 
asistence. Téma je jí velice blízké, neboť sama tuto činnost vykonává v diecézi Hradec 
Králové; jíž ve své práci věnuje specifickou pozornost. Práce je rozdělena do dvou částí, na 
část teoretickou a praktickou. 
V části teoretické se nejprve věnuje základnímu pojmosloví spojenému s tématem, např. co je 
míněno pastorační službou obecně a jak ji odlišit od ostatních služeb v církvi. Na to navazuje 
definováním jednotlivých služeb v CČSH, podle úpravy jejích vnitřních předpisů s výjimkou 
biskupské služby. Myslím, že se zde mohla více věnovat souvislostem a mezi pastorační 
asistencí a všeobecným kněžstvím, i když i tuto skutečnost zde zmiňuje např. na str. 19 a 39. 
Teoretická část pak pokračuje vývojem pastorační asistence v rámci křesťanské charitativní 
služby od dob prvokřesťanství až po vývoj v CČSH. Autorka zde vychází zejména z prací 
těchto autorů: Messina, Pospíšil, Salajka, Chadima. Nedostatečné zpracování tématu v 
českém prostředí se odráží na přílišné závislosti na prvních dvou ze jmenovaných autorů. 
Snad by se zde vyplatilo sáhnout i po zahraniční literatuře. V posledním kapitole textu 
vztahujícím se k CČSH přichází s několika zajímavými prameny. Za velice přínosné bych 
považoval historické zpracování vývoje pomocných služeb byť jen v rámci diecéze, to by si 
ale vyžadovalo důkladnou práci s archiváliemi. 
Teoretická část je zjevně jen předehrou k části praktické, která nejvíce odpovídá jejímu 
profilu pastoračního asistenta. Velice oceňuji, že vedle samostatného získávání informací od 
jednotlivých pracovníků využila i již hotové materiály, resp. pracovní výkazy pastoračních 
asistentů. Z přehledných tabulek a grafů je pak možno velice snadno získat přehled o 
variabilitě činností pastoračních asistentů či o jejich přizpůsobení konkrétnímu prostředí. Též 
závěr evidentně vyznívá ve prospěch současné praxe. 
Navzdory několika výše uvedeným nedostatkům a několika nedostatkům spíše formálního 
rázu, považuji bakalářskou práci Františky Tiché za přínosnou. A navrhuji hodnotit ji 
známkou "výborně". 


