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 Téma, cíl a metoda práce 
  

Téma práce považuji za velmi vhodné pro završení bakalářského studia teologického oboru. 
Cíl je formulován jasně (zjistit, zda lidé, kteří duchovně pečují o jiné, mají sami odpovídající 
péči – str. 8), práce je zřetelně strukturována a míří k dosažení cíle. Metodu má autorka dobře 
promyšlenu, její metodologický úvod (1. kapitola) prokazuje její citlivost a naznačuje – mo-
hu-li se odvážit takové spekulace – osobnostní a duchovní zralost. 
Přesto se obávám, že vytčený cíl nebyl zcela naplněn. Příčiny vidím dvě. Zdá se mi, že teore-
tický úvod je sice zajímavý, ale přece jen krátký a nepříliš promyšlený. Autorka naznačuje, že 
duchovní péče o kazatele může být rozčleněna do tří oblastí (str. 11), ale tyto oblasti blíže ne-
popisuje a nestanovuje potřeby, na něž by v jejich rámci mělo být reagováno, ani nástroje, 
které by účinnou reakci umožňovaly. Pak se např. v poznámce na str. 29 sice dozvíme, že 
Stanislav používá pojem „pastorace“ jinak, ale jak přesně chápe pastorační péči autorka, není 
úplně zřejmé. Studentka v závěru práci konstatuje (pro mě trochu překvapivě), že nejlepším 
způsobem duchovní péče je duchovní doprovázení (str. 52), ale není jasné, proč k tomuto zá-
věru dospěla, a dokonce ani to, co přesně duchovním doprovázením myslí. Několik velmi 
zajímavých témat je pouze naznačeno (např. otázka krize ve Fowlerově pojetí – str. 16). Na-
opak se mi zdá, že řada témat, která jsou diskutována např. v českých knihách z produkce 
nakladatelství Návrat domů a jiných křesťanských nakladatelství, zmíněna nejsou. Lituji, že je 
studentka nedoplnila a nerozpracovala témata letmo zmíněná na str. 13-16, ale doufám (a 
mám dojem), že se s nimi seznámila a že je má promyšlena. 
Slabý teoretický úvod (který se ostatně pouze „skrývá“ v metodologické kapitole) způsobuje i 
další slabinu, a to jsou hypotézy. Nepochopil jsem, proč je nejdříve uvedena jedna (str. 13) a 
pak rozdělena na dvě (str. 17), ale to není příliš podstatné. Horší je, že takto stanovené hypo-
tézy zásadně nelze verifikovat. Neumím si představit situaci (snad kromě mezní situace na-
prostého odloučení), v níž by se duchovenská služba netýkala alespoň nějakým způsobem 
celého kazatelského páru (první hypotéza, str. 17). Ani v druhé hypotéze (tamtéž) nenalézám 
žádný smysl, pokud není alespoň rámcově stanoveno, co má „dostatečná“ duchovní péče o 
kazatele obsahovat a jaká jsou kritéria této dostatečnosti. Hypotézy by se autorce samozřejmě 
daleko lépe stanovovaly, kdyby dobře zpracovala teorii. 
 
 

 Věcný obsah a přínos 
 

Předností práce studentky Martiny Talpové jsou tak především případové studie. Považuji je 
za velmi dobře zpracované, obohacující a přínosné. Byly by ovšem – podle mého názoru – 
ještě trochu lepší, kdyby studentka opět nezanedbala jedno teoretické téma: řekl bych, že pří-
padovým studiím by prospělo, kdyby studentka alespoň krátce charakterizovala evangelikální 
zbožnost a prostředí evangelikálních církví, odkud všichni její respondenti pocházejí. Mohla 
by se pak vyhnout překvapivým vstupům do případových studií (např. „To je v charismatic-
kém prostředí pochopitelné.“ – str. 22). Navíc vůbec není jasné, co myslí charismatickým pro-
středím (v jakém smyslu charismatickým?) a co přesně je v tomto prostředí obvyklé, a tedy 



pochopitelné. Bez odpovědi by také nezůstaly specificky evangelikální otázky, které případo-
vé studie vyvolávají, např. kolem genderových rolí (str. 19), pro pochopení názorů a postojů 
Antonína a Aleny by bylo dobré, kdyby se autorka zmínila o teologii autority, která je 
v Apoštolské církvi velmi důležitá, apod. Hlavně by ale díky zpracování charakteristik evan-
gelikálních církví autorka mohla lépe reflektovat případy „zbožných stylizací“, a to jak ve 
vztahu k Bohu, tak ve vztahu k vlastní církvi a k jejímu způsobu duchovní péče. Musím 
přiznat, že např. velmi neautenticky mi zní výpověď Aleny, která se mi zdá sevřená (typicky 
evangelikálním) nárokem obstát v každé situaci a téměř za každou cenu. Podobně nevěrohod-
ně na mě působí Bedřichova spokojenost s duchovní péčí, kterou mu jeho církev poskytuje. 
Reflexe evangelikálního prostředí by tak autorce (i čtenářům) jistě pomohla k ještě lepší-
mu porozumění respondentům.  

 
Forma práce 

 

Studentka Martina Talpová vycházela z kvalitní klasické zahraniční literatury (Clinebell, 
Oats, Fowler), ale – jak jsem poznamenal výše – poněkud zanedbala myšlenkové bohatství, 
které by bylo možné nalézt i v česky vydaných knihách o duchovní péči. Na práce, z nichž 
čerpá, autorka řádně odkazuje. Práce má odpovídající úpravu, její styl je vhodný, gramatic-
kých chyb minimálně, pravopisných (interpunkce) v přijatelném množství. 
 
 

Celkové hodnocení 
 

Bakalářskou práci studentky Martiny Talpové hodnotím stupněm velmi dobře (B). 
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