
Oponentský posudek diplomové práce Bc. Tomáše Klumpara 
„Katolicismus a občanská společnost v České republice“ 

 
Autor si v práci klade dva základní cíle, které uvádí na straně 2 a to: „představit 

existující pohledy na vztah katolicismu a občanské společnosti v České republice a dále pak 
„analyzovat činnost a postavení organizací katolicismu“. 

Autor práci zahajuje historickými tématy, kdy představuje působnost katolické církve na 
území dnešní České republiky, zastavuje se u současné situace v České republice. Obraz 
rozšiřuje o aspekt mezinárodního srovnání a konečně předkládá analýzu působení organizací 
katolicismu v České republice. 

 
Po formální stránce práce splňuje nutná kritéria pro diplomovou práci, autor se však 

dopustil drobných pochybení a překlepů (strany 25 – vyskytuje literatuře, strana 28 katolická 
církve místo církev nebo strana 81, kdy zaměňuje slova báze a fáze). Autor v práci 
neuveřejnil svůj portrét. Autor na některých místech používá také slovo „neziskovka“, což je 
dle mého názoru v diplomové práci nemístné. 

Přes tato pochybení je třeba zmínit především velmi rozsáhlý seznam literatury, s kterou 
autor pracuje. S literaturou však ne vždy zachází dostatečně obezřetně, k čemuž se ještě 
vrátím. 

 
Z obsahového hlediska jde o práci velmi zajímavou až průkopnickou, autor si klade 

nemalé cíle a zároveň se pouští na tenký led, neboť oblast náboženství v mnoha ohledech 
může působit velmi výbušně. Autor se s hlavními úskalími, která by se mohla pohybovat na 
škále obhajoba katolicismu versus jeho hanění, vypořádal v zásadě dobře. Práce nepůsobí 
jako obhajoba participace katolické církve na občanské společnosti. Přesto se čtenář neubrání 
dojmu, že autor již při zadávání práce měl hotovou odpověď na své výzkumné otázky. Tento 
dojem je vytvářen některými fenomény, které se v textu vyskytují: 

- V některých svých tvrzeních autor dle mého názoru příliš kostrbatě a vědomě 
manipuluje s výsledky analytické části. Na straně 22 např. tvrdí, že „stručný historický 
přehled vývoje katolicismu a katolické církve v našich zemích nám ukázal propojenost našich 
církevních dějin s vývojem Evropy.“ Dle mého názoru to historický přehled neukázal, lépe 
řečeno takovouto banální skutečnost není potřeba dokládat u organizace, která je ze své 
podstaty mezinárodní, což katolická církev bezesporu je.  

- Na straně 55 zase uvádí, že „v práci jsme použili pojem křesťanské či katolické 
hodnoty, což je v podstatě zaměnitelný výraz“. I zde se dle mého názoru jedná o nepatřičnou 
zkratku, stačí porovnat oblast morální teologie v katolické církvi a v některých 
protestantských církvích (např. České církve evangelické), aby bylo jasné, že např. hodnoty 
spojené s oblastí sexuality se radiálně odlišují (připomeňme na zacházení s homosexuály, 
rozvedenými nebo prostý fakt celibátu u kněží). 

- V některých částech pak působí práce nelogicky, když např. autor na straně 50 
zahajuje kapitolu otázkou potřebnosti církve a odpovídá pomocí normativních výzkumů 
veřejného mínění, aniž by předtím popsal realitu angažmá organizací spojených s katolickou 
církví. 

 
Kromě těchto míst si dovoluji upozornit ještě na další místa, která stojí za další 

vysvětlení: 
- autor se na některých místech dopouští dle mého názoru až přílišné historizace. Dnešní 

vztah mezi katolickou církví a občanskou společností je samozřejmě – stejně jako u všech 
ostatních vědních disciplín – ovlivněn historickým vývojem, nicméně si troufám tvrdit, že 



z dnešního hlediska není potřeba věnovat tak rozsáhlou pozornost obdobím dávno minulým 
(8. – 9. století), což se na mnoha místech práce děje.  

- V těchto historických exkurzech se autor často uchyluje k jednomu zdroji literatury, 
což působí velmi nevěrohodně. 

- Na straně 35 autor skáče od katolicismu hned k jiným formám spirituality, aniž by byť 
i jen zmínil existenci jiných křesťanských církví, natož jiných monoteistických náboženství. 
Otázkou tak zůstává, proč právě tuto část analýzy autor potřebuje k zodpovězení svých 
výzkumných otázek a zda je z jejich hlediska existence jiných křesťanských církví méně 
zajímavá než existence jiných náboženských směrů. 

- Část mezinárodního srovnání nemá de facto metodologii a celkově působí text, kdy se 
autor věnuje povrchně několika zemím bez silného závěru, tak trochu zbytečně. 

 
Celkově lze tedy říci, že se autor s tématem vyrovnal, preciznější práce se 

zdůvodňováním jednotlivých logických úvah a důslednější práce s literaturou by napomohla 
věrohodnosti celé práce. 

Z výše uvedených důvodů navrhuji hodnocení 2. 
 
 
 
V Praze dne 17.10.2008  
Mgr. Dana Moree 

 


