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Obsahová strana práce:
Ema Máchová se ve své diplomové práci věnuje volnočasovým aktivitám církví se
specifickým zaměřením na dvě křesťanská společenství a to na salesiány (ŘKC) a církev
adventistů sedmého dne. Práce obsahuje celou řadu zajímavých postřehů a odkrývá
volnočasové aktivity jako jedno ze zásadních míst seberealizace církve. Pozitivně kvituji i to,
že se své hypotézy snažila konzultovat i s představiteli hodnocených společenství a zprávu o
nich přináší v podobě rozhovoru v příloze.
Hned v úvodu se nedokážu ztotožnit s tezí autorky, že pokud volnočasové aktivity vede
křesťan, pak je to vždy nějakým způsobem misie. Osobně se domnívám, že nová existence
v Kristu, kterou lze vyjádřit výrazem „bytí pro druhé“ nebo „obnova lidského společenství“,
nemusí být bezpodmínečně identická s „získat někoho pro církev“. Ačkoli je pravdou, že
zvláštnost českého prostředí, ve kterém jsou církve menšinovým útvarem, může směřovat k
budování volnočasových aktivit zaměřených zejména na lidi vně církevní společenství.
V zahraničí jde často o volnočasové aktivity pro členy církve, ve snaze nalezení alternativy
k trávení volného času vhodným způsobem.
Výtky: Proč se na str. 14 mluví o spáse? Nechápu, co se na straně 18 míní termínem „výchova
a vzdělávání v charitativní podobě“. Na str. 19 má být správně: magisterium. Kapitola 1.3.,
věnovaná historickému vývoji vzdělávání, působí spíše dojmem textové výplně. V práci
tohoto typu by se stačilo zabývat jedním nebo dvěma jevy, než se snažit pojmout vše. V tomto
ohledu se autorka zcela správně zachovala v druhé části práce, kde svoje hypotézy ověřuje na
dvou křesťanských společenstvích. Z jakého důvodu je zde najednou vedle salesiánů a
adventistů zmíněno Triumfální centrum víry? Rozpačitě působí též stylistické chyby, resp.
jasná návaznost některých vět.
Závěr:
Navzdory některým uvedeným výtkám nese v sobě práce celou řadu zajímavých výše
zmíněných prvků. Práci doporučuji k přijetí a navrhuji známku – velmi dobře.

