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Praha 2009,57 s. 

I.Téma. zaměření, obsah a metody práce 

Předložená práce se vztahuje především k problematice diakonie jako prakticko -
teologické služby. Z konkrétních životních a profesních zkušeností autora ze služby diákona 
se odvíjí volba příslúšného tématu a z něj i výzkumný cíl bakalářské práce. Text obsahuje 
anotace i klíčová slova, poděkování, prohlášení, teologická východiska diakonie (1.-2. 
kapitola), stručný historický vývoj (3. kapitola), "charakteristiku diakonie", "vlastnosti 
diákona" (4. kapitola), diakonii v širší perspektivě (5. kapitola), diakonii jako sociální práci 
(6. kapitola), přehled diakonií jednotlivých církví (7. kapitola), závěr, seznam použité 
literatury a shrnutí v cizím jazyce. 

Autor při zpracování tématu užívá princip graduality. Vychází z biblického pojetí 
služby lásky ve Starém a Novém zákoně a pokračuje prakticko-teologickou interpretací 
projevů diakonické služby, přičemž zohledňuje současné potřeby církví. Práce se věnuje nejen 
zkoumání biblických základů diakonické služby, ale i možnostem praktického využití skrze 
víru a církev. Autor diakonii představuje i jako sborovou službu (pastoraci, evangelizaci, 
"službu lásky v administrativě" aj.) a křesťanskou sociální službu ("nemocným a umírajícím", 
"službu starým lidem", "sociálně vyloučeným" apod.). Poslední část práce je zaměřená na 
stručné informace o diakonické práci v různých církvích v České republice. 

2.Formální podoba práce 

Celkový rozsah práce je 57 stran. Práce obsahuje všechny náležitosti kladené na bakalářskou 
práci včetně poznámek a odkazu na citovanou a užitou literaturu. Práce je přehledně členěna a 
překlepy se v ní vyskytují jen v nepatrné míře, některá jména autorů v seznamu literatury 
nejsou psaná velkými písmeny. Po formální stránce jinak práce splňuje požadované normy. 

3.Práce s prameny a literaturou 

V seznamu použité literatury je uvedeno 50 titulů (29 písemných a 21 elektronických),včetně 
cizojazyčných. Nejčastěji je citován autor M. Kahanec, autor pastorační práce o potřebách a 
službě stálého diákona, dále L. Beneš, A. Opatrný, A. Novotný, B. Kittel, T. Butta, P. 
Harastej aj. Autor pracuje s prameny a literaturou podle požadavků a citačních norem. 

4.Přínos práce 

Hlavním přínosem práce je prakticko-teologická analýza služby a postavení diákona 
v církevní i sociální službě (s. 34-43). Práce ukázala na to, že i přes dlouhý historický vývoj 
pojetí diakonie (s. 22), podstata této služby lásky zůstává stejná, protože je daná v existenci 
Syna člověka, který nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil (Mk 10,45, s. 29). Práce může 
být přínosná pro všechny, kteří se touto službou zabývají v praxi. 

5.Připomínky 

První kapitola "Služba lásky ve Starém zákoně" by si zasloužila širší pozornost (služba 
Bohu, láska k nepřátelům aj.). Práce mohla také více zúročit konkrétní situace a zkušenosti jak 
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trpících a hledajících lidí, tak i pomáhajících diákonů. Další připomínka souvisí s myšlenkou 
obsaženou v této práci, že diakonie jako služba lásky je součástí všech oblastí člověka 
(sborové, církevní oblasti i sociálních.institucí pečujících o druhé). Z toho vyplývají 
následující otázky k obsahu: 

I) Jaký je podle autora hlavní rozdíl mezi diakonskou službou v církvi (služba slova, 
evangelizace, administrativa aj.) a sociálně orientovanou diakonskou službou (služba starým, 
nemocným, trpícím aj.). Jak se liší charakteristika diákonů pracujících v jednotlivých 
oblastech? 

2) Jakým způsobem souvisí diakonická služba s jinými teologickými i neteologickými 
disciplínami? 

6. Celkové hodnocení 

Předložená písemná práce Milana Liby i přes zmíněné připomínky splňuje všechny 
požadavky bakalářské práce, hodnotím ji jako zdařilou, proto ji doporučuji k obhajobě. 
Navrhuji hodnocení "slabší výborně" (1-). 

V Praze dne 13. září 2009 
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