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Uvedená diplomová práce studentky Vackové si vytyčuje za svůj cíl nabídnout 
základní znalosti o nemoci, umírání a smrti „ z křesťanského, biblického a psychologického 
hlediska,“ „o základech vedení pastoračního rozhovoru s pacienty, o zásadách chování před 
nimi v zdravotním zařízení a v nemocnici“ (s.1). K dosažení těchto vytčených cílů autorka 
zaměřuje všechny součástí své práce. Obsahově věcně lze celou práci globálně rozdělit na dvě 
částí: teoretickou a empirickou. První pojímá v sobě i s Úvodem  5 kapitol (s.13-61) a druhá 
část je vlastní výzkum autorky (viz kapitola 6., s.61-67). Nyní k obsahu jednotlivých součástí 
práce podrobněji.

V Úvodu autorka  sděluje své osobní předpoklady volby tématu a těmi jsou 
absolvování kurzu „výcviku krizové intervence,“ nynější práce „ na Lince bezpečí“ (s.9) a 
osobní zapojení do projektu „na zavedení duchovenské služby“ v nemocnici v Chrudimi 
(s.9). Po Úvodu následuje  druhá část práce (s. 13-26), jejíž obsah je věnován podrobnější 
explikaci pojmů: Komunikace – verbální, neverbální, duchovní a jeho poslání podle Bible
(Starý i Nový zákon), dále pokračuje širším odborně psychologickým pojednáním o životních 
krizích, kterými lidé ve svém životě procházejí (situační, chronická, akutní a jiné, viz tabulka 
na s.22-23) a které se dotýkají všech čtyřech složek člověka: Biologické, psychologické, 
sociální a spirituální. Tu část považuji za důležitou i proto, že dosavadnímu teologickému 
pojetí člověka jako Imago Dei v rámci analogia relationis ustoupil  téměř úplně do pozadí 
antropologický pojem homo biologicus.

Ve třetí a čtvrté kapitole autorka obsahově věcně předkládá biblické pohledy na
problematiku lidských nemocí (Starý a Nový zákon) a připojuje k tomu i  psychologické 
hledisko (s.27-31). Do této triadické struktury :Bible, teologie a psychologie zasazuje autorka 
i čtvrtou kapitolu, která se zabývá problematikou lidského „umírání a smrti“(s.32-37). Na 
rozdíl od toho obsah páté části, nazvané „5.Pastorační péče“, autorka věnuje poimenické 
problematice, a to z pohledu celé Bible, pastoračních definicí  přes stručný historicko-
teologický přehled a nechybí v pastorační péči ani komunikační postupy, jednotlivé fáze 
pastoračních rozhovorů, ani spirituální důrazy včetně modlitby. Pátou část zakončuje autorka 
ekumenickým i legislativním přehledem o práci nemocničních kaplanů v ČR (s.49-61; viz 
také 4 přílohy k textu, s. 74-86). 

Šestá část práce je vlastní výzkum autorky pomocí Dotazníku pro pacienty, který 
obsahuje celkem 9 otázek, týkajících se pravidelných i nepravidelných návštěv bohoslužeb 
v nemocničních zařízeních a vztahů nemocných a umírajících pacientů k poimenické činnosti, 
k návštěvám a rozhovorům duchovních společně s výsledky výzkumu, které mají i orientační 
význam pro práci v nemocničních zařízeních (s. 61-68). 

I když  kritické připomínky přenechávám hlavně oponentovi, přece jen si dovolím 
uvést v této souvislosti mimo jiné dvě kritické poznámky. První se týká upozornění autorky,
že na úvodní stránce neměla psát  „Anotace (česky, anglicky),“  nýbrž Abstrakty, a tudíž by 
nemusela psát český Abstrakt na konci práce před anglické shrnutí  (viz., s. 87-88). Druhá 
moje kritická poznámka se týká absence metodiky zpracování tématu. Kdyby autorka se 
mnou před odevzdáním rukopisu tyto záležitosti  konzultovala,  mohla se této kritice vyhnout! 
Doporučuji jí proto, aby přinesla sebou k obhajobě písemně vypracovány oba Abstrakty  
a metodiku zpracování tématu, které se dají vložit do její magisterské práce.

Moje kritické připomínky nechtějí zastínit odborný přínos této práce, který je zřejmý  
ve třech aspektech: Prvním je zvolené téma, které postihuje aktuální potřebu poskytování 
všestranné pomoci nemocným i umírajícím v celospolečenském kontextu, a to bez ohledu na 
náboženskou příslušnost (věřící, nevěřící, křesťanská i nekřesťanská religiozita). Druhé 



přínosné hledisko se ukazuje v postupu biblicko-teologického zpracování pohledů na 
nemoc, smrt a umírání. Třetí přínosný aspekt je interdisciplinární charakter práce, který se
ukazuje  ve vyváženém biblickém, teologickém a psychologickém postupu při zpracování 
uvedené problematiky (Špatenková, Křivohlavý, Dietrich, Nöth, Rossová a další).
Tyto skutečnosti mě mají také k tomu, že předkládanou magisterskou práci k obhajobě 
doporučuji, po splnění požadovaných dodatků a po úspěšné obhajobě navrhuji ji 
klasifikovat výborně (1).  
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                                                                                               Prof. ThDr. Ján Liguš, Ph.D.




