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Autorka v úvodu uvádí cíl práce – popsat jakou úlohu má pastorace v sociálním poradenství
Ukrajincům v daném Centru v Prostějově. Uvádí, že práci rozdělila na dvě části, teoretickou a
praktickou, ta obnáší tvorbu „brožury“. V úvodu postrádám uvedení struktury práce a metody,
jakou hodlá autorka postupovat.
Text pokračuje vymezením pojmů, následuje kapitola o úloze NNO v integraci cizinců, poté po-
pis organizace Žebřík z.s., ta je ovšem popsána obecně, nenacházím nic o sociálním poradenství
Ukrajincům. Pátá kapitola se věnuje Ukrajincům v českých zemích, opět není jasné, co z toho
plyne pro cíl práce, nacházím jen zmínku o počtu Ukrajinců na Prostějovsku. Další kapitola se
věnuje charakteristice sociálního poradenství – obsahuje řadu podrobností, není zřejmé, zda je
nutné je uvádět – pro naplnění cíle; řada obecných údajů je obecně známa (průběh poradenského
rozhovoru atp.). Podobně je tomu s kapitolou Pastorace (je třeba se zabývat vývojem pastorace?
Autorka řadí vznik pastorální teologie jako samostatné disciplíny do středověku – kde k tomu
přišla? Pak mluví o osvícenství – pro to je důležitá dle ní církev a její otázka spásy – tomu ne-
rozumím; po osvícenství mluví o pozdním středověku….. ); podkapitola pojetí pastorace jistě
v této práci smysl má, autorka uvádí různá pojetí tak jak je vypsala z literatury, aniž by ovšem
uvedla citaci, postrádám pak její vlastní pojetí, s jakým bude v textu pracovat. Ač se podkapito-
la jmenuje „pojetí pastorace“ končí odstavcem o cíli pastoračního poradenství. Opět je otázkou
podkapitola „pastorační péče v Bibli; další podkapitola „cizinci v Bibli“ smysl v kontextu práce
smysl má, ovšem pokud by se pak s tím, co je v ní uvedeno dále pracovalo. Podkapitola osobnost
pastoračního pracovníka může mít smysl – ale proč se v ní mluví hned o úkolu kněze? Navíc
v kontextu Apoštolské církve?? Pojmu vroucnost – tak jak je vysvětlen opravdu nerozumím. Ná-
sleduje podkapitola Metody pastorační péče – a teprve poté podkapitola Pastorační péče; logické
by mi připadalo opačné pořadí. Při pojednání o pastorační péči se autorka opět najednou dostává
k „pastoračnímu rádci“ který vychází „z motivace kněžské služby“. Může se sice hájit tím, že zde
má na mysli kněžství všeobecné, to ale bývá zvykem uvádět, sám si myslím, že tuto pasáž autor-
ka bezmyšlenkovitě převzala od Jaroslava Kašparů (stejně jako předchozí, kde najednou mluvila
o kněžství); zatímco první odstavec této podkapitoly je převzat (jak poctivě uvádí) od Jara Kři-
vohlavého. Jeho text je patrně parafrázován, ale je za ním vidět poněkud jiný jazyk. Podkapitola
se pak jmenuje Pastorační péče, nicméně od první věty se v ní mluví o pastoračním poradenství
– to je přece matoucí zúžení. Autorka pak najednou mluví o pastorální teologii, odvolává se na
naučný slovník pastorační péče, oč jde??? Následuje podkapitola kněz v pastoraci – opět je pro
mě otázkou jak a proč je to zařazeno, když se popisuje zařízení církve Apoštolské, kde pokud
vím tento termín neužívají… Hned první věta je mylná – „oproti laické pastoraci má kněz teolo-
gické vzdělání a duchovní zkušenosti…“ Existuje přece řada teologicky vzdělaných pastoračních
pracovníků, o duchovních zkušenostech nemluvě. Následná kapitola pojednává téma Církev a
integrace cizinců. Nejsem si jist, jak autorka ví, že Římskokatolická církev vyvíjí nejvíce aktivit
ku pomoci cizincům; myslí se na světě? Poslední odstavec na s. 44/45 mluví o tom co se opravdu
reálně děje, nebo jde o předkládaný ideál ke kterému církev spěje, anebo jde o apel – že tako-
vá má být? Následuje kapitola pastorace v sociální práci – není mi zcela zřejmá logika zařazení
jednotlivých kapitol. V závěru je pak tato kapitola velmi apelativní – mnohokrát se opakuje co by
„mělo být“ – přitom cílem práce je popis činnosti jednoho zařízení….!
Následuje závěr, kde autorka tvrdí, že popsala jakou úlohu má pastorace v sociálním poraden-
ství Ukrajincům – kde to prosím popsala? Já jsem se jen dočetl obecně o pastoraci, o sociálním
poradenství… ale poradenství Ukrajincům zbla nic. Nikde se nepsalo, kolik Ukrajinců přichází,
s jakými problémy… Autorka v závěru píše, že viděla jakou Ukrajinci mají škálu duchovních
potřeb… ale vždyť o tom v textu nic nebylo. Uvedenému argumentu, proč se rozhodla vytvořit
„brožuru“ ve dvou jazycích nerozumím. Autorka najednou v závěru mluví o svých zkušenostech
s poradenskou prací Ukrajincům – proč tedy tuto zkušenost v práci nepopsala a třeba ji nere-
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flektovala pohledem těch obecností, které v práci uvádí?
Praktická část je až za závěrem, přesto že se na počátku uvádí, že práce má dvě části. Jednou
se v ní mluví o letáku, jinak neustále o „brožuře“ – brožura dle slovníku cizích slov je „knihař-
sky jednoduše zpracovaná publikace menšího rozsahu“ – čili správně by asi autorka měla všude
mluvit o letáku. V praktické časti jsou myšlenky, které se již v práci opakují; uvádí se zde, že
leták obsahuje jméno zástupce křesťanských církví v Prostějově – žádné jméno ve skutečnosti
neobsahuje.

Po formální stránce práce obsahuje nevýrazný počet překlepů (pokud mohu soudit), špatné ně-
které citace - někdy je uváděn Křišťan jako autor v Martinek a kol. jinde je odkaz jen na Martinek
a kol. ; publikace Martinek a kol. PT pro soc. pracovníky v seznamu literatury chybí; Hirt má být
abecedně před Kašparů, Bible v tomto řazení má být za Bašteckou, Opatrný před Portálem ve-
řejné správy, Ukrajinci před Vládou, v citaci na s. 49 a 47 chybí druhý autor článku ale jsou
uvedeny stránky aniž by bylo jasné odkud (ty mají být až v seznamu literatury – kde i správně
jsou).

Navrhované hodnocení: E
Zdůvodnění, závěr: Celkově práce dělá dojem souboru poctivých a relevantních výpisků, které
by bylo dobré promyslet, možná utřídit a pak použít k popisu a hodnocení práce toho jednoho
konkrétního zařízení s konkrétní národnostní menšinou.
Dávám ke zvážení, zda by to nebylo dobré; ale netrvám na tom.
Otázky, podněty k diskusi při obhajobě: Proč v textu není popsáno konkrétní sociální po-
radenství Ukrajincům v daném zařízení a konkrétní význam pastorace ve vztahu k potřebám
uvedené cílové skupiny?
Doporučuji/nedoporučuji k obhajobě: doporučuji
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