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Posudek na diplomovou práci Bc. Tomáše Klumpara Katolicismus a občanská společnost  
v České republice 
 
Autor se ve své diplomové práci věnuje dosud překvapivě málo sledovanému tématu 
náboženského „segmentu“ občanské společnosti. Konkrétně jej zajímá průnik mezi českou 
občanskou společností a organizacemi katolicismu.  
 
Po jazykové stránce lze práci vytknout nezanedbatelný počet pravopisných chyb a překlepů a 
občasné stylistické neobratnosti. Citační práce s literaturou je na přijatelné úrovni, avšak ne 
vždy se citace podařila zcela bezchybně: s.4 a opět s.7: Beneš bez roku a druhého autora; 
citace Müllera na s. 83 je zavádějící, protože autorem prezentovaná myšlenka splývá 
s Müllerem podanou klasifikací a zdá se tedy, že Müller autorovu myšlenku potvrzuje. 
Přesnější by bylo citovat takto: (k typologii rolí viz Müller 2002…). Známá definice NNO 
Salamona a Anheiera je bez odkazu (s. 80). Odkazy by neměly chybět také v některých 
poznámkách pod čarou (např. 9).  
Proč je v seznamu uveden Geertz, který není nikde citován?  
Členění práce má svou logiku, ale rozdělení do příliš mnoha podkapitol textu ubírá na 
přehlednosti.  
 
Omezením této diplomové práce je skutečnost, že se autorovi jen zčásti podařilo v rámci 
zvoleného tématu formulovat výzkumnou otázku, kolem které by uspořádal výklad a která by 
mu dala prostor ke skutečně vlastnímu přínosu. Ten se objevuje především v závěrečné 
kapitole 5, ale i zde má podobu aplikace převzatých schémat nebo diskuse výsledků jiných 
autorů. 
Kapitola 2 se týká převážně starší historie katolické církve v Čechách a má přehledový 
charakter. Tento přehled je poměrně vyvážený (ač velmi neúplný), ale kdyby v takové práci 
nebyl, nic by se nestalo. 
Mnohem zajímavější je kapitola 3, v níž autor představuje diskuse o postavení katolicismu 
v dnešní české společnosti a uvádí některá sociologická data týkající se tohoto tématu. 
Autorův záběr je dostatečně široký, nicméně výkladu by prospěla větší uspořádanost a 
především snaha nabídnout po prezentaci názorů druhých také vlastní názor podložený daty a 
argumentací. Něco takového je však o to složitější, že pracuje především s texty různých 
esejistů (jako třeba T. Halíka), jejichž myšlenky znějí pravděpodobně, ale není snadné je ani 
potvrdit ani vyvrátit (např. úvaha o katolictví jako „původci vzniku občanské společnosti“, s. 
33). 
Další zaostření na téma katolická církev a občanská společnost přináší kapitola 4, o níž platí, 
co už jsem napsal o kapitole předchozí. Dobré shrnutí, ale autor si nevytváří prostor pro 
vlastní argumentaci a zajímavé zkoumání.  
Kapitola 5 sestává z několika částí různé kvality. První dvě, týkající se právní úpravy 
církevních právnických osob a NNO v ČR, jsou opět čistě přehledové a současně ne zcela 
přehledné (už i graficky by autor dosáhl větší přehlednosti, kdyby text jasněji rozčlenil, třeba 
u typů dělení církevních PO na s. 77).  
V části 5.2. je třeba ocenit diskusi problému, zda církevní PO splňují kritéria strukturně-
operacionální definice Salamona + Anheiera. Sporný možná zůstává bod 2, nezávislost na 
státu, u EPO, které dostávají a budou dostávat nárokové financování od státu do doby 
majetkového vyrovnání mezi státem a církvemi, k němuž asi jen tak hned nedojde. Tímto 
stavem nezávislost církevních PO není úplně popřena, ale je významně omezena.  
Část 5.3 ukazuje, že církevní PO působí v relativně hojném počtu ve všech položkách 
klasifikace ICNPO. Není ovšem úplně jasné, co tímto autor sleduje. Pouze ukázat, že sektor  
církevních NNO je velmi rozsáhlý a pluralitní? To přece víme. V textu uvádí, že mu jde o 
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„porovnání činností katolické církve a jejich organizací s neziskovým sektorem v ČR“ (s. 84). Tato 
formulace je problematická, protože implikuje, a to bez objasnění důvodů, že vlastně 
katolické NNO do neziskového sektoru nepatří, ale tvoří samostatnou skupinu (zatímco výše 
v textu autor naopak dospívá k závěru, že církevní NNO do „občanské společnosti“ patří). 
Především však autor žádné konzistentní porovnání mezi katolickými a „světskými“ NNO 
neprovádí. Jen částečné srovnání, založené na datech CVNS, se objevuje v následující části 
5.4. Pointa posledních dvou částí je tedy nevyjasněná, ač obsahují některé zajímavé údaje.    
Závěr vcelku trpí tím, že práci chybí nosná otázka umožňující samostatné vlastní zkoumání. 
Odhlédnuto od tohoto problému závěr vcelku dobře shrnuje obsah předchozích částí. Objevují 
se v něm však zbytečně vágní formulace jako:  
1. „jeden z příkladů pozitivního vlivu katolicismu na jeho vztah s občanskou  společností“ – zde nějaký 
objekt (katolicismus) má vliv ne na nějaký jiný objekt, ale na svůj vztah k tomuto objektu. To 
je vcelku složitá konstrukce, jejíž smysl není jasný.    
 
2. „Většina expertů se domnívá, že katolická církev a její kooperující organizace mají pozitivní vztah na 
občanskou společnost. Někteří ji pak řadí přímo do ní, jiní ji vymezují spíše samostatně vzhledem k jejím mnoha 
specifikům.“ Co znamená „vztah na“? Závěr, že někteří „experti“ si myslí jedno a jiní druhé, je 
příliš vágní. 
 
Jednotlivosti: 
 
S 6: „Mrtvá ruka“ (la mainmorte, the mortmain, právo mrtvé ruky) není posměšné označení 
církve, ale vcelku srozumitelný metaforický výraz pro typ vlastnictví, převážně církevního, 
které nemohlo být legálně převáděno na jiného vlastníka. 
 
S 32: „Nalézáme tak například pojetí Keana (1988), Seligmana (1992), Alexandera (1997), Walzera (1998), 
Habermase (2003) a dalších.“ Pouhé vyjmenování několika autorů bez představení a diskuse jejich 
názorů nemá valnou hodnotu. 
 
S 66: „Ježíš a jeho učedníci přinesli nový pohled na sociální problémy, novou sociálně-zdravotnickou kulturu 
jdoucí napříč sociální stratifikací společnosti (Messina 2005: 19-24).“ Toto tvrzení je zjednodušením 
složitější úvahy, a působí ve své přímočarosti až komicky. Málokdy se křesťanství ztotožňuje 
s „novou sociálně-zdravotnickou kulturou“. 
 
S 73: „Tehdy byla zrušena docházka mládeže ve všední dny, kdy byla tuhá zima.“ Musí práce obsahovat i 
takovéto zcela nepodstatné informace? 
 
Přes dosud uvedené výhrady se domnívám, že autor napsal velmi dobrý a přehledný text, 
který pomáhá vrhnout světlo na jednu nedostatečně sledovanou oblast občanské společnosti. 
Autorova znalost literatury a datových zdrojů je plně dostatečná, hlavní nedostatek vidím 
v tom, že se mu nepodařilo formulovat nosnější výzkumný problém a vytvořit si prostor pro 
prokázání větší samostatnosti v uvažování.  
 
 
Diplomovou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji ji hodnotit 20 body. 
 
 
 
V Praze 26.9. 2008                                 Marek Skovajsa, Ph.D. 


