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. Diplomová práce Nelli Echtnerové se orientuje zejména na výzkum týkajících se
pastorllčních asistentů, jejich postavení v církvi, významem a specifickými službami, jimiž
působí v církvi i ve společnosti. Práce je rozdělena do pěti částí, v nichž se zabývá:
významem, uplatněním, kvalifikací, perspektivou a terénním výzkumem. Terénně výzkumný
charakter práce je znát ale již v úvodní kapitole, ve které vedle definování pojmu a smyslu
pastorační asistence seznamuje čtenáře velice podrobně i se současným vývojem počtu
pracovníků v diecézích a představuje názory na jejich činnost od čelních představitelů církve
ve formě krátkých interview. < V následující kapitole o uplatnění pastoračních asistentů jsou
podrobně analyzovány jednotlivé činnosti a opět jako v předchozí kapitole se zde setkáváme s
konkrétními čísly. Seznamuje zde také s jednotlivými zařízeními církve, ve kterých se
pastorační asistenti uplatňují. V kapitole věnované získávání kvalifikace analyzuje současný
stav oboru pastorační asistence a snaží se sumarizovat nejdůležitější předměty, které by
neměly v programech studia tohoto typu chybět. Ve čtvrté kapitole se vrací k interwiev z
první kapitoly, ježje rozšířeno o další otázky zaměřenými na budoucnost pastorační asistence
v CČSH. Závěrečná výzkumná část překvapuje pečlivostí, s jakou je přípravena, jež předčí
běžné práce tohoto typu. Metodologie, na jejímž základě byl program výzkumu vypracován,
je v úvodu srozumitelně vysvětlena, všechny otázky (snad až na první, která dle mého mohla
vyvolat u dotazovaných příliš citově zabarvenou odpověď) jsou formulovány jasně. Za
výsledky výzkumu zpracovaného v přehledných tabulkách a grafech se skrývá zřetelná snaha
vytěžit maximum. Díky tomu může mít výsledek i praktický dopad. Zejména otázky
zaměřené na kvalifikaci pastoračních asistentů se mohou pozitivně odrazit v přípravě
budoucích studijních plánů pro přípravu dalšího vzdělávání duchovních pracovníků církve.
Nelli Echtnerová ve své práci dosáhla vytyčených cílů. Práce po stránce obsahové i
formální odpovídá požadavkům na diplomovou práci. Navrhuji známku výborně.
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