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Předložená bakalářská práce se zabývá tématem, které není v oblasti sociální práce 

pojednáváno často. Je spojeno s praxí na pomezí sociální práce, zdravotnictví, pastorace a 

duchovních nauk. Ukazuje se, že lidé v mezních situacích, kterými může být například jejich 

hospitalizace, cítí potřebu transcendentně zakotveného rozhovoru, který poskytne útěchu. Je 

tak zjevné, že kvalita péče o nemocné a postižené se odvíjí ne toliko od zdravotní péče 

v úzkém slova smyslu, ale též od dalších forem pomoci. Cílem práce je identifikovat roli a 

objasnit praxi nemocničního pastora / kaplana v současném zdravotnickém zařízení a význam 

jeho činností.  

Autorka si téma zvolila na základě svého zájmu téma a vlastní praxi v nemocnici v Písku.  

 

 

Autorka práci rozdělila do tří základních kapitol.  

Objasňuje v nich cíle práce, vymezuje kategorie spojené s pastorační péčí, rolí kaplanů 

v nemocničních zařízeních a legislativního ukotvení pastorační práce. 

  

Empirická část představuje výzkum autorky: tento obsahoval jednak dotazníkové šetření 

provedené mezi kaplany v nemocnicích a jednak polostrukturované rozhovory s několika 

vybranými kaplany/ dalšími relevantními zaměstnanci nemocnic. Zahrnuje popis metodologie 

výzkumu, kategorizaci otázek, jejich zpracování, interpretaci a diskusí. Práce je formálně 

zakončena, doplněna seznamem zdrojů, obrázků, grafů, tabulek, zkratek a příloh.  

 

Práce má celkově vysokou úroveň, v několika ohledech přesahuje nároky kladené na 

bakalářský stupeň.  Již samotné zaměření na fenomén pastorace není zcela obvyklé, vyžaduje 

lidskou zralost a schopnost pohybovat se na pomezí několika oborů. Je logicky členěna, 

vymezení a vysvětlení pojmů je provedeno pečlivě. Autorka prokázala schopnost přemýšlet o 

tématu v kontextu moderní sociální práce s přesahem do oblasti zdravotnictví a teologie. Jako 

oporu si stanovila vhodnou literaturu a jiné zdroje. Jazyková úroveň práce je kultivovaná, 

splňuje požadavky akademické argumentace.   

 

Na práci dále oceňuji její důkladnost, grafické zpracování výsledků šetření, kultivovanost, 

zakotvenost v autentickém prostředí a komunikaci autorky s různými aktéry zkoumaného 

terénu.     

 

 

Práci doporučuji k obhajobě. Též doporučuji práci v upravené podobě publikovat 

v časopisu Fórum sociální práce, popř. v jiném odborném tisku.  

 

Navrhuji stupeň výborný.  

 

       

 

26. května 2016      PhDr. Jaroslava Šťastná, PhD.  



    


