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Předložená práce svým obsahem i rozsahem odpovídá nárokům práce bakalářské. Autor dosáhl 
stanovených cílů. Z formálního hlediska, až na drobná stylistická pochybení, nemám připomínek. 

Autor si zvolil nelehké a zejména široké téma s cílem sledovat vybrané události, které ovlivňovaly 
působení křesťanství na rozvíjející se péči o potřebné, formy poskytované pomoci a vlivu víry na 
postupný rozvoj sociální práce od laických předprofesionálních aktivit až po profesionální podobu 
oboru v současnosti, a to v následujících obdobích: doba předbělohorská, doba pobělohorská, 
osvícenství, průmyslová revoluce, první republika, nacistická okupace, socialismus a dnešní doba. Ve 
své práci sleduje čtyři úzce související témata (způsoby a příčiny pomoci v dané době, popis práce 
v terénu, supervizi a životní úroveň pečujících), která však vykazují jistou disproporcionalitu ve 
zpracování.  

Častým pochybením u takovéhoto typu prací je, že jejich autoři dostatečně nevěnují pozornost popisu 
použité metodologie, a to je slabinou i této práce. Ač jsem si vědoma, že takto široce uchopené téma 
nelze na úrovni bakalářské práce pojmout v dostatečné hloubce, přeci jen by si některé pasáže 
zasloužily více pozornosti. Kupř. v úvodu autor uvádí, že „…supervize, která je v dnešní době 
neodmyslitelnou součástí sociální práce, má v dějinách jasně popsané kořeny, a dokonce i zde bylo 
působení církví důležité a v mnohém ovlivnilo způsob, jakým supervizi vnímáme nyní…“. Pokud by se 
věnoval rozdílu mezi cíli sociální práce a náboženství, čímž by mohl poukázat na rozdíl mezi zpovědí a 
supervizí, mohl by přesněji uvést, v čem působení církví ovlivnilo současné vnímání supervize na daném 
území. Text tyto informace sice obsahuje, ale často ve stručné podobě. Dlužno dodat, že v rámci 
konzultací, které autor absolvoval vždy pečlivě připraven, o příslušných tématech s vhledem a 
porozuměním diskutoval, ale ku své škodě některá již do finální podoby práce blíže nerozpracoval.  

Vzhledem k tomu, že autor práce projevuje zájem o zpracovanou problematiku od počátku svého 
studia a dobře se v celé její šíři orientuje, jsem přesvědčena, že se na snížené kvalitě práce projevil 
časový tlak na termín dokončení studia, nikoli základní neznalosti. Historická sonda, kterou autor 
předkládá, je dalším z drobných kamínků do mozaiky domácí historie profese sociální práce a věřím, že 
pokud se této oblasti autor bude věnovat i nadále a vyvaruje se vytčených chyb, může v budoucnosti 
přinést kvalitně zpracovaný pohled na toto téma. 

Závěrem tedy mohu konstatovat, že i přes uvedené výtky, předložil autor bakalářskou práci, která 
splňuje formální i obsahové požadavky na ni kladené. 

Práci proto doporučuji k obhajobě a vzhledem ke kladům i nedostatkům navrhuji hodnotit klasifikačním 
stupněm dobře. 
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