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Autorka diplomové práce si zvolila téma, které je v naší společnosti stále ještě ve značné míře 

tabuizované a nedostatečně veřejně diskutované. Navíc k tématu přistoupila z perspektivy, která 

nebývá typická, ale je příznačná pro teologickou fakultu – z perspektivy pastýřské péče konané 

kněžími (římskokatolické církve). Autorka vnesla do zpracování tématu i velmi osobní zaujetí, které 

přispělo k autenticitě práce, která k tak důležitému a osobnímu tématu patří.  

Práci rozdělila na dvě části. V první části (kapitoly 1-3) se zabývá tématem stáří, umírání a smrti spíše 

z obecného hlediska, které rozvíjí o teologické pojetí. Tak v 1. kapitole pojednává o jednotlivých 

pohledech na umírání a smrt prezentovaných v Bibli (SZ a NZ), a to v zásadě na základě slovníkových 

hesel. Ve 2. kapitole stručně pojednává o medicínské definici smrti, kterou pak konfrontuje s její 

teologickou reflexí, založenou na zpracování oficiálních dokumentů učitelského úřadu ŘKC (zejména 

nového Katechismu). Autorka sama považuje za nejdůležitější 3. kapitolu (Postoj člověka k vlastní 

smrti), ve které postupně zpracovává dílčí psychologického a duchovního prožívání umírání (spíše než 

smrti, neboť to, jakým způsobem mohou lidé zakoušet smrt, je poměrně obtížná filosofická otázka). 

Autorka diskutuje potřeby umírajících, psychologické aspekty umírání a prožitků s ním spojených, 

jednotlivé fáze umírání, základní pravidla pro rozhovor s umírajícím a v neposlední řadě osobně 

laděné pojetí významu eucharistie pro umírající (křesťany) - tzv. viaticum a teologie s ním spojená. 

Ve druhé části se autorka nejprve zabývá základními prostředky pastorační péče o umírající a 

zemřelé, jak jich užívají ve své službě řk. kněží. Stručně pojednává o službě svátostmi (svátost útěchy 

nemocných, viaticum, smíření), poté rámcově zpracovává téma křesťanského pohřbu a místo 

zemřelých v bohoslužbě (modlitby za zemřelé). Navzdory názvu práce je jen velmi malá pozornost 

věnovaná pastorační péči o pozůstalé, a to vlastně v kontextu pohřbu. Tuto spíše obecnou část 

doplňuje autorka vlastním šetřením formou dotazníku distribuovaného mezi kněžími a bohoslovci 

v Olomouci. Šetření z mého pohledu poskytuje spíše kaleidoskopický přehled některých postojů a 

zkušeností kněží a bohoslovců ke smrti a umírajícím s ohledem na pastorační péči o ně.  

Autorka přehledně zpracovala zvolené téma s použitím skutečně základní literatury, v případě 

teologických témat spíše slovníkového charakteru, což považuji za přijatelné v případě bakalářské 

práce, v diplomové práci je zapotřebí se opírat o diferencovanější prameny (knihám typu Myšlenky 

moudrých o životě je pak lépe se v odborné práci raději vyhnout). Podobně též přejímání citací 

patristických autorů z liturgické knihy (zde z římského breviáře) považuji též za neadekvátní. Ačkoli je 

šetření z jistého úhlu pohledu zajímavé (ukazuje, jak málo kněží má ve své službě nebo před jejím 

započetím osobní zkušenost se službou umírajícím – to je překvapivé a stálo by to za hlubší úvahu i 

s ohledem na téma diplomové práce), k vlastnímu tématu práce přináší vlastně velmi málo – z mého 

pohledu schází větší koncepční promyšlenost jednotlivých otázek i jejich vzájemných vztahů. U 

zvoleného tématu by si rovněž zasloužilo větší pozornost zdůvodnění volby spíše kvantitativní analýzy 

dat na úkor kvalitativního přístupu k jejich získávání a zpracování. Ačkoli autorka v Úvodu zřetelně 

vymezuje cíl své práce, domnívám se, že i tak měla více prostoru i reflexe věnovat tématu pastorační 

péče o pozůstalé. 



K formální stránce zpracování nemám žádné vážné výhrady. 

S ohledem na kritické připomínky ke zpracování tématu hodnotím práci jako velmi dobrou (2). 
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