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 Práce s názvem Komunikace duchovního s věřícími v krizových situacích se zaměřuje 

především na práci nemocničních kaplanů. Na začátku je popis základních pojmů, jako jsou 

komunikace, duchovní, krizové situace. Dále pojednává o pastorační péči s ohledem na 

nemocné a umírající. V jednotlivých kapitolách podávám biblický a psychologický pohled na 

nemoc, umírání a smrt. V kapitole Pastorační péče popisuji hlavní cíle péče, historii charity z 

hlediska křesťanské církve, hlavní metodu pastorační péče, tedy rozhovor, a nynější situaci 

této péče v nemocnicích v rámci České republice. Výzkum byl proveden v nemocnici 

Chrudim na oddělení léčebny dlouhodobě nemocných. Cílem výzkumu bylo zjistit, jak se 

pacienti dívají na pastorační péči, co si představují pod pojmem pastorační péče a zda by ji 

osobně využili. V dotazníku jsem použila dva typy otázek, otázku otevřenou, celkem dvakrát, 

a otázku uzavřenou, celkem sedmkrát. Využila jsem metodu kvalitativní, vzorek respondentů 

nebyl tak vysoký, aby výsledek vypovídal o veřejném mínění.    

 Pastorační péče v nemocnicích je v České republice teprve v počátcích. Lidé se často 

obávají, že je bude kněz přemlouvat k víře, pokud jeho služby využijí. Proto jsou raději k této 

péči lhostejní, někdy až agresivně odmítající. Před církvemi teď stojí těžký úkol. Uvést cíle 

pastorační péče na pravou míru a trpělivě oslovovat lidi. Výzkum, který jsem provedla, 

ukázal, že pastorační péče má před sebou ještě dlouhou cestu i v nemocnici Chrudim. I když 

lidé vědí o pravidelných bohoslužbách, tak o osobním rozhovoru s knězem velmi neuvažují. 

Jak jsem zmiňovala, z velké části jde o předsudky a s tím spojený strach z různého 

přesvědčování. 

 Tato práce je určena spíše duchovním či pastoračním pracovníkům. Předkládá 

jednotlivé pohledy na nemoc, umírání a smrt z biblického hlediska, uvádí do problematiky 

komunikace a rozhovoru s pacienty, obsahuje také stručné rady, jak přistupovat k pacientům a 



na co si dávat pozor. 

 


