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 Téma, cíl a metoda práce 

  

Studentka Lydie Kárová předložila diplomovou práci, která spojuje obory, jimž se její fakulta 
věnuje – psychosociální vědy, teologii a religionistiku. Zdá se mně, že ve všech oborech se 
dobře orientuje (potvrzuje to ostatně i výběr použité literatury) a že své vědomosti využila ke 
zpracování aktuálního a velmi potřebného tématu.  
 O významu spirituality při léčbě závislosti se v odborných kruzích dlouho ví a hovoří, byť 
je jasné – a studentka si tento fakt také dobře uvědomuje (str. 7), - že práce s ní hraje při léčbě 
pouze podpůrnou roli. Navzdory tomu, že určitá role je spiritualitě běžně přiznávána, obsah 
této role je spíše tušený, a to jednak kvůli nejasnému pojetí toho, co spiritualita vlastně je, 
jednak kvůli nejasné vazbě spirituality na jiné složky osobnosti, postižené závislostí. Student-
ka Kárová se pokusila (pokud mohu odhadnout její záměry) do této problematiky vnést 
světlo, a tím legitimitu práce se spiritualitou při léčbě závislosti podpořit. Své cíle sice formu-
lovala daleko skromněji (str. 10), ale mám za to, že k řešení otázky spirituality při léčbě zá-
vislosti skutečně přispěla. 
 Diplomová práce je precizně členěna, a v každé chvíli je tedy čtenáři jasné, jakou myš-
lenku autorka sleduje. U práce s tak těžko uchopitelným pojmem, jakým „spiritualita“ je, to 
považuji za zvláště chvályhodné. Také autorčina metoda je zřetelná: koncept spirituality, 
který v první části představila a kriticky zhodnotila, přikládá k problematice závislosti obecně 
(ve 2. kapitole) a ke čtyřem konkrétním (a velmi různorodým) terapeutickým metodám (ve 3. 
kapitole). Výsledkem je zřetelné a přesné rozpoznání toho, jaké místo spiritualita při léčbě 
závislosti v oněch čtyřech terapeutických metodách má a jaké snad může nabývat i 
v metodách jiných. 
 

 Věcný obsah a přínos 
 

Jak už jsem naznačil, práci považuji za přínosnou a k jejímu věcnému obsahu už nemám – po 
řadě konzultací se studentkou – žádné významné připomínky.  

 
Forma práce 

 

Také s formou práce jsem spokojen. Na své zdroje autorka odkazuje pečlivě a jasně, formální 
úprava i jazyk jsou výborné, seznam použité literatury dobře zpracován, nechybí anotace a 
anglické resumé. Jenom mi není úplně jasné, proč několik citovaných textů autorka považuje 
za přílohy (str. 79), když k práci nejsou přiloženy, ale jsou její součástí. 
 

Celkové hodnocení 
 

Diplomovou práci studentky Lydie Kárové hodnotím jako výbornou. 
 
  
 

Zdeněk Vojtíšek 


