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     Není mnoho prací, které by se tímto tématem zabývaly.  Je pravda, že 

v poslední době se věnoval tématu R. Lovčí (2007), jehož monografii autorka 

využívá, ale širší kontexty sociální práce v době předválečné (zejména na 

církevním poli) jsou stále vděčnými badatelskými tématy, které nejsou ještě 

vyčerpána. Před rokem 1989 se o nich nesmělo psát ani mluvit. 

     Vysloveně je třeba kandidátku pochválit za to, že se snažila úměrně rozsahu a 

možnostem, jež byly dány metodikou, rozsahem a účelem práce reflektovat i 

náboženské motivy a kontexty první republiky. 

     Autorka zcela splnila to, co se od bakalářské práce očekává – prostudovala 

dostupnou literaturu, kterou utřídila a sumarizovala do vlastního pohledu. 

Považuji za velmi dobré, že vychází z dobového pozadí. Bez něho nejen 

působení A. Masarykové, ale celé sociální snahy mladého československého 

státu nejsou pochopitelné. Máme-li na toto dědictví navazovat, je tak třeba činit 

právě s těmito znalostmi. 

     Kandidátka podává život A. Masarykové, líčí stav sociální práce na přelomu 

19. a 20. století – a to jak ve světovém kontextu, tak v tehdejším rakousko-

uherském soustátí. Hlavní kapitola (4) se pak zabývá přímou angažovaností 

A.Masarykové na poli sociální práce. Okrajově, ale přesto v dostatečné míře je 

v práci reflektována i činnost celé Masarykovy rodiny. 

     Autorka prokázala, že se dobře orientuje v literatuře nejen přímo k danému 

tématu, ale i obecně v literatuře k dobovému pozadí a k filozofickým základům 

sociální práce. V práci je patrné, že autorka zná techniku odborného psaní – 

v pořádku jsou citace, resumé, seznam publikovaných pramenů a literatury. 

Žádné věcné chyby jsem zde nenašel.  Občas přehlédnutý překlep nemůže nijak 

ovlivnit celkově velmi příznivý dojem, který čtenář po přečtení textu nabude. 

     Žádné podstatné kritické připomínky jak k obsahu, tak ke zpracování 

předložené bakalářské rozpravy nemám. Autorka by se případně mohla zabývat 

i budoucnu dějinami sociální práce v daném období podrobněji, neboť se do této 

problematiky dobře zapracovala. 

     Závěr: Vzhledem k uvedeným skutečnostem navrhuji, aby práce byla 

hodnocena známkou výborně. 

 

 V Praze, dne 29. srpna 2011                                      Prof. Dr. Jan B. Lášek 


