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 Autorka, Jana Kerepecká, si velmi dobře zvolila téma aplikovatelné do praxe 

sociálního i pastoračního pracovníka, ale i do osobního života každého člověka.  

 

Autorka práci rozdělila do čtyř hlavních kapitol. V první kapitole vysvětluje, co to znamená 

metanoia – obrácení, aspekty obrácení, přičemž vše velmi dobře přibližuje na příkladech 

z Bible. Obrácení propojuje s tématem povolání, čímž téma posouvá dál a ukazuje na možnost 

rozvinutí dalšího tématu. Ve druhé kapitole již cíleně představuje příběhy ze Starého a 

Nového zákona, ve kterých se čtenář může setkat s obrácením. Samotnému tématu Metanoiy 

v pastorační a sociální práci se autorka věnuje až od strany 58. Pastorační potenciál celého 

tématu však vnímám právě v prvních dvou kapitolách, kdy autorka téma obrácení velmi dobře 

propojuje s biblickými příklady a aplikuje do praktického života člověka. Autorka také 

ukazuje na důležitost obrácení u samotného pastoračního či sociálního pracovníka, protože 

pak se jejich práce stává skutečným povoláním.  

 

Je znát, že se autorka tématu hodně věnovala, a že jí baví propojení spirituality, psychologie a 

pastorace. Velmi kladně hodnotím zpracování biblických příběhů. Autorka má potenciál 

propojovat teologická témata s praktickým životem člověka, čímž se práce stává velmi 

inspirativní. Čtenář tak může zakoušet, jak se jednotlivé příběhy o obrácení dotýkají jeho 

života.  

 

Třetí a čtvrtou kapitolu nebylo zřejmě z důvodu kapacity a dovoleného rozsahu možné více 

rozpracovat. Využívají tedy pouze špetku potenciálu prvních dvou kapitol, naopak 

rozpracovávají témata další. Proto by mi přišlo vhodnější více se věnovat shrnutí prvních 

dvou kapitol. Vybrat z nich všechny aspekty a principy metanoiy, se kterými se čtenář mohl 

doposud setkat a znovu je připomenout. Práce by tak nabyla na kompaktnosti. Kapitolu 3 a 4. 



by pak bylo možné více rozpracovat v magisterské práci. Například téma, které autorka 

rozpracovává na straně 69 - Čtyři typy cest vedoucích k Bohu ukázat na obrácení čtyř 

biblických postav, které se setkaly s Kristem a jejich aplikace do pastorační či sociální práce.  

 

Cíl, který si autorka stanovila - Popsat proces obrácení a dát do kontextu se sociální a 

pastorační praxí, respektive jejich vybraných oblastí. – autorka splnila.  

 

Otázky k obhajobě:  

Co Vás vedlo k sepsání této práce? 

Proč jste uvedla 3 hlavní motivace pro konverzi? (str. 69) Jak byste s nimi pracovala dál? 

 

 

Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím stupněm A.  

 

 

V Praze dne 3.9.2013     Lenka Žáková.  

 


