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Téma integrace cizinců je v naší společnosti velmi živé; tato práce se zaměřuje na Ukrajince, 
kteří jsou v současné době největší národnostní menšinou u nás. Autorka využívá vlastní 
zkušenosti příslušnice této menšiny a zároveň spolupracovnice křesťanské neziskové 
organizace, která integraci cizinců podporuje. Nevyhýbá se však ani pečlivému studiu 
odborné literatury, kterou umí srozumitelným způsobem interpretovat.  

Úvodní kapitoly vytváří předpoklady pro následné klíčové téma: definují základní pojmy 
(pastorace, sociální práce, národnostní menšina), zdůrazňují význam neziskových organizací 
pro integraci cizinců, informují o Ukrajincích žijících v ČR a charakterizují sociální poradenství, 
které je základní cestou k integraci cizinců. Většina textu je pak věnována teologickému 
pojmu pastorace a aplikaci pastoračních metod v práci s danou cílovou skupinou. 

Autorka využívá veškerou literaturu dostupnou v češtině k danému tématu (17 knižních 
titulů, 6 internetových; škoda že nesáhla alespoň výběrově k zahraničním zdrojům). 
Prokázala, že s nimi umí pracovat, že textům porozuměla, že je schopna pastoraci samotnou 
i pastorační rozměr sociální práce samostatně reflektovat. To ostatně ukazuje i praktický 
výstup této práce – informační leták Duchovní péče bez hranic. Pouze z hlediska pojmové 
přesnosti vidím problém v tom, že autorka téměř bez rozlišení užívá pojmy pastorační práce, 
pastorační péče a pastorační poradenství. 

Práce je psána dobrou češtinou téměř bez pravopisných chyb, což je o to cennější, že čeština 
není mateřským jazykem autorky. Citace odpovídají citačním normám, jen v jednom případě 
je autorka nedůsledná: časté odkazy na kapitolu A. Křišťana ze sborníku Praktická teologie 
pro sociální pracovníky zpočátku uvádí pod jménem Martinek (editor sborníku) a teprve od s. 
37 pod jménem autora (Křišťan). 

Otázka k obhajobě:  

 Jak rozumíte pojmům pastorační práce, pastorační péče, pastorační poradenství? 
Vysvětlete, čím se od sebe tyto činnosti odlišují. 

Práci doporučuji k obhajobě, navrhuji hodnocení B – velmi dobře. 
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