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Je velmi obtížné oponovat práci, která je psána tak horoucím srdcem. Zmíním-li se o určitých 
sporných místech této práce, činím tak s nadějí, že je autorka přijme jako snahu o spravedlivé 
posouzení předložené práce, nikoli jako kritiku a zpochybnění její nesporné hluboké motivace a 
jejího vztahu k potřebným a trpícím. 
Autorka v úvodu vymezuje hranice své práce: "Tato práce si neklade za cíl zevrubně mapovat 
historický vývoj klinické pastorační péče nebo srovnávat názory odborníků či veřejnosti na toto 
téma. Pokouším se zde nabídnout jakousi alternativu", jejímž cílem je povzbudit každého k hlubší 
reflexi a dialogu o problematice péče o duševní stránku nemocných v naší společnosti (str. 9). 

Kolegyně Kubíčková zvolila formu blízkou žánru eseje, která ji umožnila zvolené 
téma zpracovat volněji a osobněji. Velmi zřetelně se její způsob práce ukazuje již v první kapitole, 
kterou věnovala tématu lidské přirozenosti, sklonu k násilí a vylučování slabých a potřebných ze 
společnosti.' Na pozadí lidského sklonu k agresi a selekci pak načrtává význam soucitu, solidarity a 
odpovědností. Jde o velmi odvážné zahájení práce, kterého si cením, protože hledá kořeny současné 
situace ve společnosti (a zdravotnictví) skutečně hluboko v lidské přirozenosti. K tématu lidského 
násilí a sklonu k agresi dnes existuje mnoho odborné literatury i v českém jazyce. S jejím využitím 
mohla autorka svůj základní kámen opracovat a položit jemněji. V současné podobě je spíše 
nástřelem tématu než cílenou snahou téma postihnout. Nedaří se jí tak vyhnout sklonu k "frázím". 

Druhá kapitola, která' ohledává základy lidské důstojnosti a úcty k životu je mnohem 
zdařilejší. Autorka v i:ú sleduje myšlenkový postup H. Rottera, ke kterému zaujímá svůj 
zdůvodněný postoj. Téma lidské důstojnosti a jejího ohrožení v kontextu současné medicíny 
autorka rozvíjí v podkapitolách o genovém inženýrství, umělém potratu a euthanasii, které mají 
předchozí obecnější úvahy konkretizovat. Její postoj k jednotlivým otázkám je často podložen její 
osobní zkušeností (např. 29 a jinde). 

Třetí kapitolu považuji pouze za úvod ke kapitole 4. Vedle Qstatních kapitol by jako 
kapitola samostatná nemohla dle mého soudu obstát. 

Čtvrtá kapitola je věnována biblickému pohledu na osobu nemocného a na základy 
křesťanské služby nemocným. Autorka velmi jasně ukazuje, že tato služba není založena na 
abstraktním pojmu lidské důstojnosti nebo přirozenosti, ale v konkrétní lásce Boží ke každému 
člověku v Ježíši Kristu, která je poslední mírou lidské důstojnosti i služby. Je též výzvou k hledání 
celostního pohledu na lidský život, který zahrnuje nejen rovinu biologickou, ale též sociální, 
duševní a duchovní. Ztráta tohoto pohledu může vést až k naprosté neschopnosti porozumět 
potřebám nemocných lidí (4.3.) 

Kapitoly 5. a 6. tematizují nejprve obecnou otázku křesťanské pastorace a její 
specifickou podobu v kontextu zdravotnických zařízení, tzv. klinickou pastoraci. K tématu 
pastorace se autorka přibližuje na základě své zkušenosti s doprovázením nemocných. Její výpovědi 
jsou velmi osobní, vyzrálé a jisté. Stručný popis současné podoby klinické pastorační péče v ČR je 
jádrem 6. kap. 

Je třeba ocenit schopnost autorky vidět své téma v celku, zaujmout svůj názor a 
zdůvodnit jej, reflektovat svou osobní zkušenost. Domnívám se ale, že bakalářská práce má ověřit 
rovněž schopnost pracovat s odbornou literaturou k tématu, postihnout rozdíly v názorech autorů a 
zřetelně vymezit cíl práce. Autorčino zpracování tématu "etického kontextu klinické pastorační 
péče" a samotná stavba textu práce se mi jeví místy až příliš rozvolněné a od vlastního předmětu 
vzdálené. 
Po delší úvaze navrhuji ohodnocení práce známkou velmi dobře (2). 


