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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, pastorace, psychoterapie, 

poradenství a teologie. Ukazuje se, že nové postupy a metody pomáhajících profesí, v tomto 

případě koučinku, mohou významně ovlivňovat tradiční pojetí práce s lidmi. V praxi pak 

dochází k eklektickému použití metod práce. Cílem předkládané diplomové práce je 

prozkoumat možnosti, přínosy, efekty a limity použití koučovacích metod v pastorační práci.  

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

 

Autorka práci rozdělila do sedmi základních kapitol. Kapitoly 1-3 jsou teoretické, 4. kapitola 

představuje použité výzkumné metody, kapitoly 5-7 jsou jádrem empirického šetření. Práce je 

zakončena závěrem, seznamem použité literatury, grafů a příloh a celkem 6 přílohami.  

  

V teoretické části autorka objasňuje cíle práce, vymezuje kategorie spojené s pastorační prací, 

koučinkem a psychoterapií. Sleduje zajímavé otázky vzájemného doplňování, prolínání metod 

i některých napětí, které se vytváří při používání různých přístupů při práci s klienty.    

 

Empirická část představuje výzkum autorky: tento je založen na polostrukturovaných 

rozhovorech s celkem 11 respondenty, kteří se věnují pastorační práci a zároveň v minulosti 

prošli koučovacím výcvikem.  Kapitoly zahrnují popis použitých metod výzkumu, hlavní a 

vedlejší výzkumné otázky, charakteristiku výzkumného souboru. Vlastní výzkumná zjištění 

jsou prezentována logicky, strukturovaně, přehledně, jsou opatřená jak citacemi z rozhovorů, 

tak i komentářem autorky.   

 

Práce má celkově vysokou úroveň, ukazuje na zaujetí autorky i na velice dobré zvládnutí 

technik akademické práce.  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 poradenství, 

psychoterapie 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 aktéry zkoumaného terénu.     

 

Práci doporučuji k obhajobě. Též doporučuji práci v upravené podobě prezentovat na 

odborném fóru nebo zvážit publikaci v odborném tisku.  

Navrhuji stupeň výtečný.  

Otázka o obhajobě:  Stručně shrňte nejvýznačnější přínosy koučinku pro pastorační práci a 

taktéž úskalí, které fúze koučinku a pastorace může přinést. Jsou podle Vás ještě některé 

aspekty vzájemné interakce koučinku/poradenství/psychoterapie/pastorace, které by mohly 

být využity v sociální práci?   
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