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Bakalářská práce Dany Lauerové se zabývá tématem pastorační péče ve zdravotnictví, tématem,
které pro sociální pracovníky přináší rozměr multidisciplinarity a naplňuje požadavek na spolupráci
v bio – psycho – sociálně – duchovním poli. 

Cílem  autorčiny práce bylo prozkoumat důkladně tento v naší zemi dosud mladý obor a profesi
pastoračního  pracovníka,  odborníka,  jehož  služby  vyhledávají  v  nemocnicích  pacienti  a  jejich
rodiny v mezních životních situacích a ve chvílích, kdy nemoc jako životní událost přináší a také
vyžaduje vypořádat se s otázkami dotýkajícími se samotných hranic lidského bytí.

Spolupráce  s  pastoračním pracovníkem se  v  multioborovém týmu  jeví  jako  vysoce  žádoucí  a
autorka ve své práci přináší velmi důkladný pohled do této profesní role, a to i navzdory dílčímu
nepochopení i ze strany samotných pastoračních pracovníků (což naštěstí bylo v autorčině práci
ojedinělé, ale oceňuji, že to autorka zmiňuje).

Práce  má přehledovou a empirickou část.  Obě považuji  za  zdařilé  a  oceňuji  na  nich  systém a
důslednost, s níž jsou vystavěny.  Vpřehledové části autorka zmiňuje historii pastorační péče u nás,
popis pastorační práce, její legislativní ukotvení. 

Empirická  část  obsahuje  dotazníkové  šetření  (s  dobře  a  přehledně  vystavěnými  otázkami)  a
polostrukturovaný rozhovor s vybraným vzorkem nemocničních kaplanů. 
V obou částech výzkumného šetření se autorka zaměřuje na popis této profesní role a také na úskalí
nejrůznějšího druhu. 

Výzkumné šetření je kvalitně a adekvátně vyhodnoceno, výsledky jsou systematicky popsány a
kromě závěru ještě opatřeny diskusí, v nichž autorka formuluje své úvahy a stanoviska k  získaným
výsledkům.

Práce je psána kvalitní češtinou, formulace jsou přehledné a čtivé. Práce je opatřena poznámkami a
citaci a přehled literatury je naprosto vyhovující.

Práce přesahuje standardy bakalářské práce. Proto navrhuji hodnocení výborně.

V Praze 6.6. 2016 PhDr. Daniela Vodáčková
vedoucí práce

  

 


