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Úvod
Předkládaná bakalářská

stran a všechny její

-

součástí

práce

patří

k oboru praktické teologie, obsahuje celkem 57

se vztahují k vytčenému tématu, práce má tedy monotématický

charakter, je přehledná.
Po formální stránce obsahuje všechny požadované

součástí:

Anotace,

klíčová

slova,

poděkování, čestné prohlášení, Úvod, text, Závěr, cizojazyčné shrnutí, poznámkový aparát a

Seznam použité literatury, v

němž

nejsou některá příjmení

napsána s velkými písmeny. Jinak platí, že

autorů

uvedených publikací

předkládaná práce splňuje

všechny formální

požadavky kladené na takové práce. Nyní podrobněji k obsahově-věcným

aspektům

hodnocené práce.
Obsah dvou prvních kapitol věnuje autor teologickým přístupům k diakonii, na to
navazuje 3. kapitola, která zasazuje diakonii do teologicko-historického rámce; v dalších
čtyřech částech

autor zkoumá diakonii jako křesťanskou službu lásky, osobní spirituální

kvality diákona a diakonie v širší teologické perspektivě (kapitoly 4-5); zbývající kapitoly 6.7 jsou věnovány diakonii ve

formě současné

umírajícím a text práce

zakončuje

v jednotlivých církvích

současnosti.

Co se týče literárních
publikace včetně

cizojazyčné

zodpovědně. Bakalářská

jako minulou i aktuální

student

sociální práce starým lidem, nemocným i

stručným přehledem

Obsah všech

pramenů

o diakonické

součástí je stručný,

službě

výstižný a přehledný.

uvádi autor celkem 50 titulů, z nichž 29 jsou knižní

literatury a 21 elektronických odkazů, s nimiž autor pracuje

práce celkem dobře, přehledně a

křesťanskou

srozumitelně

reflektuje diakonii

službu lásky všem potřebným, považuji ji za pňjatelnou

s doporučením, že mohl autor diakonickou službu zařadit do rámce ostatních praktickoteologických disciplin

eventuálně naznačit její

interdisciplinární rámec. Pokud se vyskytují

práci i jiné nedostatky přenechávám to k posouzení oponenta.
Na závěr chci
věcně

Po

říci,

že předkládanou práci studenta Milana Liby považuji

obsahově

za přínosnou a věřím, že zde vyřčené kritické poznámky student vysvětlí při obhajobě.

úspěšné obhajobě

a se souhlasem členů komise navrhuji ji klasifikovat výborně (1).
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