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Bakalářská práce Mariny Talpové má 57 stran a je rozdělena do čtyř částí: (i) Metodologický 

úvod; (ii) Případové studie; (iii) Shrnutí; (iv) Závěr. Následuje seznam literatury, který má 28 

položek a zahrnuje jak české tak anglické práce. Práce je opatřena odpovídajícím 

poznámkovým aparátem. 

 

V první části autorka nejprve mluví o své motivaci, pak naznačuje postup a cíl práce. Velmi 

dobře vystihuje proč zvolila kvalitativní metodologii a stopuje jednotlivé metodologické 

kroky. Ukazuje, jaká kritéria volila pro volbu a vymezení skupiny respondentů, jak 

připravovala rozhovory, jak z nich pak utvářela kazuiatiky. Věnuje pozornost etickým 

otázkám, jako je zachování anonymity tázaných, a vysvětluje klíč vlastního kódování. Dále 

rozlišuje pastorační péči od psychoterapie a poradenství i od duchovního doprovázení, a 

vysvětluje, jak bude s jednotlivými oblastmi, které se v kazuistikách potkávají, pracovat. 

Načrtává hermeneutický kruh, inspirovaný Ricoeurem, na jehož základě vysvětluje, že téma, 

jemuž se bude věnovat, bude provázáno s procesem duchovního zrání, jehož stádia se 

v bádání odrazí. Pak formuluje svou výchozí hypotézu, že duchovní péče o kazatele ve 

vybraných církvích je nedostačující a snaží se uvést důvody vycházející jak z rolí kazatele tak 

z jeho rodinného zázemí. Zde přichází s dalšími dvěma hypotézami, totiž že ani o manželské 

páry jako celek ani o partnerky a jejich specifické potřeby není dostatečně pečováno. 

Následující případové studie jsou nasměrovány k posílení či nabourání výchozích pozic.  

 

Pět kazuistik, které tvoří jádro druhé části práce, se soustředí na manželské páry kazatelů 

z Apoštolské církve, Církve bratrské, od Adventistů a od Baptistů, ve věku 30-55 let a na 

jednoho kazatele, jemuž se rozpadlo manželství. Kazuistiky jsou dobře detailně zpracovány, 

autorka je opatrná, aby tázaným nepodsouvala vlastní názory, i na to, aby jejich situaci 

charakterizovala co možná nezaujatě. Obojí se jí daří.  

 

Ve třetí části se dostáváme k obsahu a cíli duchovní péče, jak obojí vyplynulo z kazuistik. 

Toto shrnutí je pak vztaženo k systematičtějšímu pochopení pastorační péče, psychoterapie a 

poradenství a duchovního doprovázení. Toto rozšíření obzoru posunuje téma od péče, která je 



přístupná, kterou si respondenti dovedou představit a o kterou buď stojí nebo nestojí, k novým 

možnostem.  

 

V závěru se vrací k Ricoeurovu kruhu: první naivita – hermeneutika podezření – druhá naivita 

a ukazuje, v čem jí pomohl pracovat s mnohovrstevností problému duchovní péče o kazatele. 

Vrací se ke svým úvodním hypotézám a rozšiřuje je o poznání, že potřebnou duchovní péči 

není vždy snadné definovat a že ochota přijmout pomoc souvisí nejen s kvalitou nabízené 

pomoci, ale také s celkovým životním příběhem kazatele a jeho rodiny. To bere v potaz také 

tehdy, když se vrací k formám podpory nabízenými vedením církví, z nichž respondenti 

pocházejí, i když pléduje pro odbornost, pro respektování svobody člověka a pro provázanost 

mezi duchovním a mentálním zdravím.  

 

Tato mezioborová práce vstupuje na neprobádané území a přináší nové a zajímavé poznatky. 

Autorka tyto poznatky nezobecňuje, drží se pravidel kvalitativního výzkumu a vyhne se 

obvyklé chybě, že by přešla k závěrům odpovídajícím výzkumu kvantitativnímu. Práce 

představuje na bakalářské úrovni překvapivě ucelený tvar, který by formou článku jistě bylo 

možné doporučit k publikaci. Drobné nedostatky najdeme ve zpracování, např. v nejednotně 

uspořádané bibliografii (články bývají v uvozovkách, knihy a časopisy kurzívou) či 

v občasných populárně neohrabaných formulacích typu „duchovní doprovázející …funguje“ 

(49). To bude dobré v publikaci opravit   

U obhajoby doporučuji vrátit se také k dalším dvěma dílčím hypotézám, které autorka 

v úvodu zmínila (v závěru se nám z nich stala už jen jedna) a soustředit se na to, jak, ve světle 

svého výzkumu, autorka vnímá potřebu propojit a/či odlišit duchovní péči o jednotlivé členy 

kazatelských rodin. Další plodná diskuse by se mohla rozvinout kolem povahy výpovědní 

hodnoty jejího výzkumu. 

Práci doporučuji k obhajobě s ohodnocením A. 
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