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RESUMÉ
Práce Žena a duchovní vedení se zabývá dvojí rolí ženy v duchovním vedení, a to
žena jako osoba doprovázená a žena někoho doprovázející. Práce je rozdělena do dvou
základních částí. První část je zaměřena na objasnění pojmu spiritualita, na její projevy
v životě člověka a na specifika ženské spirituality v porovnání se spiritualitou mužskou.
Druhá část práce je věnována samotnému duchovnímu vedení, objasňuje příčiny
vzniku a rozšíření této praxe, její oprávněnou potřebu v dnešní době i v laickém prostředí.
Je zde definován pojem-duchovní vedení, jeho funkce, cíle a předpoklady, které je nutno
splnit, aby mohlo být doprovázení přínosem pro duchovní život člověka. Dále je uvedena
charakteristika osoby vhodné pro tuto službu, jsou zde zmíněna i úskalí, kterých si
doprovázející osoba musí být vědoma, aby jim dokázala předcházet.
To vše je pak vztaženo k ženě s ohledem na její danosti a specifika. Nejprve je
řešena otázka, jak žena prožívá a co očekává, když je doprovázená, co je nutné mít na
zřeteli při poskytování této služby ženě. Poslední část je věnována ženě doprovázející
druhou osobu, s přihlédnutím k obecně charakteristickým vlastnostem, motivacím
a sklonům ženy.
V závěru práce se konstatuje nutnost poskytování služby doprovázení v případě
potřeby, její snazší dostupnost pro mužskou část populace, naproti tomu u žen je tato
potřeba vnímána častěji a většinou intenzivněji. Žena doprovázení poskytující, bez ohledu
na pohlaví příjemce, musí mít kromě osobnostních předpokladů i vytvořené dobré vnější
podmínky. Práce dochází i k poznání, že určitá vlastnost, která se může zdát být výhodou
pro doprovázení, může v nekorigované nebo přebujelé podobě být překážkou pro výkon
této služby.
Žena ve světle svého úkolu, který jí byl Bohem při stvoření dán, se jeví vhodnou
a dobře vybavenou pro tuto službu bližnímu, rozpozná-li správně tuto obdarovanost
a nechá- li se vést Duchem svatým.
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