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Graficko-formální a jazyková stránka  
 

Práce je velmi dobře graficky zpracována, bez pravopisných chyb, stylisticky vyspělá, přehledná, velmi 

dobře se čte. Její podkapitoly jsou mnohdy krátké, ale jasné a bez zbytečných slov. Co do logického 

členění bych možná krátkou druhou kapitolu Pastýřský motiv v Bibli zařadil hned na začátek, do míst, 

kde se autorka pokouší definovat pojmosloví pastorační činnosti (kap. 1.1). Co do jinak poměrně velmi 

jasného logického členění práce se mi zdá, že autorka ve svém formálním členění směšuje hagioterapii 

(3.2) s dalšími metodami (např. storytelling, 3.2.2; použitelnost příběhů 3.2.3), i když tomu tak 

v obsahovém pojednání jednotlivých podkapitol není. Jako poměrně velký nedostatek se mi jeví 

chybějící čísla stran, byť je na ně v Obsahu odkazováno (Jak se to stalo? Opomenutí?). Uváděná 

literatura je relevantní a je jí dostatečné množství. Styl jejího použití sleduje spíše postupný rozvoj 

tématu než kombinaci myšlenek jednotlivých autorů. Citace jsou v pořádku.  

 

Výběr a práce s podklady  

Autorka použila 21 zdrojů tištěných (z čehož dva v angličtině) a 5 zdrojů internetových. Jedná se jak o 

zdroje odborné, tak o zdroje praktické, což se mi jeví jako velká přednost této práce. Autorka za pomocí 

svých zdrojů skutečně zkoumá způsoby, jakými může být Bible používána v pastorační práci 

s nemocnými, tedy cíl, který si předsevzala. 

Úroveň zpracování práce  

Autorka si zvolila důležité téma a zpracovala je opravdu důkladně, jasně a prakticky. Ostatně praktičnost 

se mi jeví jako nejdůležitější přednost její práce. Je sympatické, že se snaží postihnout spirituální potřeby 

nemocných s poctivostí a pokorou, její argumentací často prosvítá obava nezneužívat postavení 

nemocného k náboženské agitaci. Až úzkostlivě se snaží pro práci s nemocnými využít cokoli, co by se 

z bohatství přístupů k Bibli třeba v jiných kontextech dalo použít i pro pastorační péči o nemocné, což 

prozrazuje její velký zájem a zápal pro toto téma, stejně jako pro Bibli, kterou „má v rukou denně“. Je 

sympatické, jak respektuje široké pojetí spirituality nemocných a jak přesně se v tomto směru umí 

vyjadřovat. Je evidentní, že svůj cíl splnila velmi dobře. 

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení velmi dobře - B. 

Otázka k obhajobě: Mohla byste prosím dovysvětlit to, co Vám vytýkám shora ohledně kapitol 3.2, 

3.2.2 a 3.2.3? Spletla jste se Vy, nebo jsem to špatně pochopil já? 
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