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            Cílem práce,- jak uvádí v anotaci samotná autorka,- bylo informovat o zásadách péče 

o nemocné, umírající a pozůstalé v kontextu pastorace římsko-katolické církve. Práce je 

rozdělená do dvou části - teoretické a praktické; součásti poslední jsou také dotazníky,  které 

se zabývaly pohledem kněží a kandidátů kněžství na otázky umírání a smrtí a které byly také 

použity,- jak sděluje autorka,- "ve vlastním šetření při sběrů konkrétních zkušeností". 

      V teoretické části autorka podrobně popisuje možné postoje člověka k umírání, 

psychologické prožívání smrtí, stáří; následuje  výčet   potřeb nemocného, které autorka 

školomětsky rozděluje do čtyř skupin (biologické, psychologické, sociální a spirituální) zcela 

ve shodě s již dávno překonaným, hlavně v křesťanské antropologii, mechanistickým 

pohledem na člověka.Na fáze je rozdělené i samotné umírání (zde ovšem autorka vychází ze 

zkušeností americké lékařky švýcarského původu Elizabeth Kubler-Rossové) a dialogy s 

nemocnými, které jen heslovitě a jen poukazují na aspekty běžné komunikace (např. s. 44, 

odstavec  3.5.2.3. Paralingvistické složky řeči: "Jedná se o ty složky řeči, které by při 

písemném záznamu projevů "vypadly". Je to například rychlost řeči, intonace, hlasitost, důraz 

apod."). Konec citace. Předtím v odstavci 3.5.2.2. ve dnou a půl větách je shrnuto "učení o 

 mimice" a pote, v odstavci 3.5.3.4. stejné "množství teorie" patří gestům. Kapitola 

pojednávající o teologickém pojetí smrti budí rozpaky. V tak komplikované exegetické otázce 

jako interpretaci dvou složitýchslov z Listu k Římanům apoštola Pavla, a sice ἐφ´ ᾦ, které 

byly do latiny nepřesně přeložené jako "in quo", což následně ovlivnilo celé  učení o prvotním 

hříchu, autorka se výhradně opírá o KKC a Teologický slovník! Jen v porovnání s další, 

praktickou části (dotazník a odpovědí shrnuté do barevných tabulek), celé teoretické části lze 

přisoudit statut "teorie". 

 

Po formální stránce práce splňuje požadovanou úroveň. Navrhuji práci k obhajobě se 

známkou "dobře". 
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