Muslimský pacient patří, vzhledem k nutnosti respektovat tradice a věrouku islámu, k nejsložitějším
religiózním limitacím pro lékaře a zdravotníky jiného vyznání. Je tomu tak nejen v zemích islámu, kam
jsou tito odborníci často najímáni k výkonu své praxe v místních zdravotnických zařízeních, ale i v
zemích s významnou muslimskou menšinou. Autor diplomové práce si stanovil za cíl objasnit úskalí
výkonu takové praxe vzhledem k poměrně výrazným, často zcela proti záměrům a běžným postupům
diagnostiky a terapie jdoucím omezením, plynoucím z tradic islámu, muslimského práva i ne zcela
pominutelným postojům muslimských kleriků v dané oblasti. Ve své kvalifikační práci se autor snaží o
stručný vhled do islámu samotného se zaměřením na ortopraxi každého muslima, provázející ho po
celý život, o rozčlenění problematiky na jednotlivé fáze muslimova života a zájmy široké muslimské
rodiny – viz pracovní obsah.
Autor sám s muslimy pracoval více, než 15 let, z toho téměř 10 let v zemích islámu (Kosovo,
Afgánistán, Irák, Kuvajt a Pákistán) a dále v zemích s výraznou muslimskou populací (Izrael, Botswana,
JAR). V Basře (Irák) absolvoval po dobu dvou let v anglickém jazyce probíhající islámská studia, stýkal
se s mnoha muslimskými kleriky a samozřejmě se stovkami muslimských lékařů a zdravotníků. Troufá
si tedy tvrdit, že je v dané oblasti značně poučen a vyškolen, zvolené téma ostatně rozpracovává i v
několika svých publikacích.
Práce by mohla rovněž sloužit jako manuál nejen teologům, pohybujícím se v muslimském světě, ale i
sociálním a pastoračním pracovníkům, protože veškerá subtémata práce – zdraví a nemoc, rodina,
výchova dětí, narození, smrt, půsty, stravovací předpisy, pouť do Mekky (Hadždž) – mohou být v
oblastech převládajícího islámu i jeho “denním chlebem”. Ostatně zvláště v dnešní době velké
muslimské imigrace do Evropy se stává nutností být v problematice orientován a to nejen ve vztahu k
muslimům samotným, ale i k nemuslimskému, často zmatenému a špatně informovanému okolí.
V práci se prolíná nosné religiózní téma s tématy zdravotnického a sociálního charakteru a dle názoru
autora může být tato v teologických a religionistických kruzích specializovaným odborným přínosem.
Autor na své diplomové práci pracoval paralelně s přípravou publikace pro nakladatelství GRADA
Publishing, s.r.o. pod názvem “Muslimský pacient, principy diagnostiky, terapie a komunikace”, tudíž
se část textu diplomové práce prolíná s textem autorovy publikace.

