
Posudek bakalářské práce Lenky Stehlíkové, DiS: 

Postavení duchovních a podmínky jejich zařazení ve zdravotnických zařízeních 
 
Diplomadka si zvolila téma aktuální vzhledem k stále nejasnému postavení duchovní péče ve 
zdravotnických zařízeních. Zpracovala je v šesti kapitolách převážně metodou vlastní úvahy, 
v některých případech opřenou o příslušné dokumenty či ojediněle i o literaturu, ale zejména 
metodou řízených rozhovorů s třemi nemocničními kaplany různé konfesní příslušnosti, jimž 
kladla otázky k jednotlivým krokům své úvahy. V příloze pak uvádí názory některých lékařů 
na duchovní službu v nemocnicích. 
 
V úvodní kapitole si autorka položila otázku Co je duchovní péče, pastorace, ale její odpověď 
je spíše rozpačitá, opřená o několik citátů (Salajka, Smolík, Opatrný); není divu – jde o téma 
natolik různorodě pojímané, že od absolventky bakalářského studia nelze očekávat 
jednoznačnou koncepci. – Důkladněji si však mohla počínat (kap.2) v prezentaci systémů 
vzdělávání nemocničních kaplanů, kde se omezila na několik zjednodušujících informací, 
jejichž tenorem je, že vzdělávání má východisko v praxi – a to tím spíše, že v závěru (s. 45) 
shledává zahraniční modely „jako ideální“ – také v kontrastu k praxi v ČR včetně kurzu ETF.  
 
Pokud jde o postavení a podmínky práce duchovních, uvádí Stehlíková hlavně hodnocení 
stávajících kaplanů, které je většinou zdrženlivě kladné. Nevšímá si však toho, že stále 
neexistuje rámcová dohoda mezi ERC a ČBK a Ministerstvem zdravotnictví, resp. dalšími 
subjekty zdravotní péče. 
 
To má důsledky pro to, co by autorka preferovala, pro multidisciplinární týmy nemocnic, kde 
duchovní pracovník je považován za rovnocenného partnera lékařů a ostatního personálu.  
 
Duchovního rozhovoru se týká další kapitola, kde autorka zdůrazňuje autonomii pacienta, 
kterou by měl duchovní pracovník respektovat a nesnažit se uplatnit svá vlastní témata. 
Otázky, s nimiž je možno se setkat u lože nemocného, cituje podle J. Křivohlavého a doplňuje 
zkušenostmi kaplanů. 
 
Poslední kapitola se zamýšlí nad ekumenickým rozměrem duchovní péče. Zde se dopouští 
terminologické nepřesnosti, když zkoumá spolupráci s „místními církvemi“: „místní církev“ 
je označení pro diecézi (v římskokatolickém pojetí) nebo místní obec (sbor). Tuto důležitou 
úvahu o tom, jaké zázemí a podporu mohou mít a čerpat kaplani ze svého zakotvení v této 
„místní církvi“, v její bohoslužbě a.t.d,  jaké zkušenosti zde již jsou nebo by byly žádoucí, ve 
své práci zcela pominula, ač by se byla nabízela.  
 
V úvahách o ekumenickém rozměru této služby zaznamenává diplomandka některé problémy, 
které fakticky znamenají, že zde nemůže být uplatněn princip vzájemné zastupitelnosti a 
kaplan v nejednom případě musí povolat k lůžku nemocného svého kolegu z jiné církve. To 
by stálo za samostatnou úvahu: Je výzva situace těžce nemocného nebo umírajícího člověka 
opravdu tak slabá, že nepřekoná bariéry mezi církvemi? Nebo zde církve „nekatolické“ 
nabízejí jen chudý rejstřík služby útěchy, na rozdíl od toho, který má k dispozici církev 
katolická (svátost smíření, svátost nemocných)?   
 
Předpokládám, že obě posledně zmíněná témata (součinnost s místní církví, ekumenické 

bariéry) by se mohla stát námětem rozpravy při obhajobě práce. K nim připojuji ještě 

téma třetí: Proč se duchovní stávají „snadným terčem“ hněvu nemocných (s. 45 

s odvoláním na pozorování Křivohlavého, s. 37)? Není to snad proto, že jsou považováni 



za představitele tradice, která by měla garantovat „smysl“, smysluplnost Božích cest, 

který je nemocí vystaven zproblematičtění? 

 
Práce neobsahuje závažnější věcné chyby ani prohřešky proti češtině. Je psána srozumitelně, 
v přehledné osnově. Užitá literatura, jakkoli většinou nikoli reprezentativní, je uváděna a 
citována korektně.  Práce má všechny formální náležitosti diplomových prací. 
 
Bakalářskou práci Lenky Stehlíkové, DiS, doporučuji k obhajobě. 
 
 
 
Prof. ThDr. Pavel Filipi                                                                                 22.12.09 


