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V Praze 24. srpna 2009 

Ruth Kubíčková se ve své bakalářské práci věnuje jednomu z trendů péče o nemocné, 
tzv. klinické pastorační péči známé též pod názvem nemocniční kaplanství a to v jejím 
specificky etickém kontextu. Práce začíná možná trochu zeširoka úvahou o mezilidských 
vztazích a o odpovědnosti, o násilích a o jeho projevech. Další kapitola je věnována lidské 
důstojnosti a úctě k životu, která je na jedné straně společností vysoce ceněna, na druhé 
ovšem snižována řadou projevů jako např. přerušení těhotenství, genové inženýrství, 
euthanasie, nevhodná péče o smrtelně nemocné apod. Zejména v poslední části kapitoly se 
ukazuje, že svými úvahami míří k zásadní tezi, která je v dalším textu centrem jejích 
výpovědí: "kdo je tu od toho, aby s lidmi probíral tyto otázky". 

Na toto navazuje i další kapitola, jež by mohla být mnohem delší, která sleduje 
odlidštěni dnešní medicíny a cesty k hledáni humánnějších přístupů. Ve čtvrté kapitole 
věnované specifikům křesťanské tradice péče o nemocné pozvolna odkrývá význam 
duchovenské činnosti ve smyslu nepostradatelného doplňku současných medicínských 
přístupů. V páté kapitole zaměřené na pastoraci doplňuje typologii činností pastorační péče 
vlastní zkušeností získanou během tříměsíční praxe ve fakultní nemocnici na Karlově 
náměstí. Poslední kapitola analyzuje současný trend pronikání klinické pastorační péče do 
nemocničních zařízení v ČR. 

Ruth Kubíčková se ve své práci pustila do značně neprobádaného terénu. Proto se mi 
zdá, že na některých místech trochu tápe nevěda odkud začít. Na druhou stranu nedostatek 
literatury věnované klinické pastorační péči doplňuje vlastní zkušeností a tím pádem se snaží i 
formulovat řadu závěrů samostatně. Přestože si myslím, že by se některé z těchto závěrů daly 
fOl;mulovat mnohem precizněji, musím uznat, že se zde odráží duch originality, za kterým 
stojí poctivá myšlenková práce. Z formálního hlediska lze práci vytknout určité nedostatky v 
úpravě (např. odkazy) a některé překlepy či chyby. 

Práce splňuje nároky kladené na bakalářskou práci. Navrhuji hodnotit ji výborně . 
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