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Záměrem bakalářské práce Dušana Vaňka je zjistit, zda „je možné, aby cílem práce 
v salesiánských střediscích byla […] spása (mládeže)“ (s. 10). Snad se zdá, že jde o 
nadbytečnou otázku, ale uvědomme si, s jak odlišnými předpoklady pracujeme. Pro některé je 
spása samozřejmý cíl salesiánské činnosti, podle jiných spása záleží jen na Bohu a salesiáni 
mají v popisu práce pouze pedagogickou práci. Metodou autora práce je důkladně popsat 
činnost vybraného salesiánského střediska (SaSM) a zároveň jedno pojetí spásy, v tomto 
případě jezuity Rogera Haighta. Následně porovnává, zda středisko vykazuje, jakkoliv 
anonymně a snad i nereflektovaně, aspekty toho, co Haight považuje za spásné působení. Přes 
mnohé nedostatky práce velmi kladně hodnotím, že se autor pokouší teologizovat sociální, 
pastorační a pedagogickou práci církve. Tím uvádí do dialogu víru a činnost církve. 
 
Práce je srozumitelně členěná do tří částí: salesiánské středisko, soteriologie a výzkum ve 
formě rozhovorů s vedoucími sektorů střediska mládeže. Obsah by ovšem nemusel být tak 
členitý. 
V první části autor pracuje s oficiálními zdroji střediska, zejména výročními zprávami. Zde 
mi chybí, že autor blíže nevysvětlí nebo nekomentuje některé nesamozřejmé informace. 
Uvádím tři příklady: Proč není středisko od roku 2003 účelovým zařízením církve, ale o.p.s. 
(s. 13)?  Co v praxi znamená a děje se skutečně deklarované bezvýhradné přijímání každého 
bez ohledu na pohlaví, barvu pleti, národnost, náboženské vyznání nebo sexuální orientaci (s. 
17)? Jak se daří zvát do střediska právě mládež zažívající nepříznivé životní situace, která se 
nemůže účastnit běžných forem trávení volného času (s. 19-20)? 
Ve druhé části je nejdříve vhodně zařazen postřeh dominikána Edwarda Schillebeeckxe 
týkající se krize v jazyce víry, ačkoli jeho text je již staršího data. Následuje klíčová pasáž 
vycházející ze soteriologie současného teologa Rogara Haighta. Oceňuji, že autor si vybral 
jedno pojetí spásy, se kterým poté důsledně pracuje, konkrétně je aplikuje na SaSM. Je dobré, 
že se autor nezalekl tradičního pojmu spása, ale snaží se jej aktuálně interpretovat. K druhé 
kapitole mám následující připomínku: V odd. 2.2.5 hovoří o eschatonu jako ideálu, ke 
kterému směřuje spásné jednání – píše o ideálně fungujícím středisku, zatímco já bych si kladl 
otázku, zda ideálem není stav, kdy klienti nebudou středisko (zejména v jeho funkci sociální 
služby) už potřebovat. 
Ve třetí části oceňuji podrobnou práci s výňatky z rozhovorů, které autor přiřazuje 
k jednotlivým aspektům spásy popsaných Haightem a rozvedených v předchozí kapitole. 
Kriticky hodnotím, co autor uvádí v odd. 3.1, totiž že ne všechny Haightem uvedené aspekty 
spásného jednání musí být k nalezení v každém sektoru střediska; stačí, že jsou aspoň 
v některém. Přijde mi škoda, že právě tuto skutečnost autor nevyužil ke kritickému pohledu 
na jednotlivé sektory. Zatímco tedy spíše zjišťuje, jaké aspekty spásy jsou pozitivně v tom 
kterém středisku přítomné, už se neptá, které tam nejsou a proč. V bodě 3.1.3. se objevuje 
klasický problém sociální práce, která se deklaruje jako holistická: přes všechno snahu o 
komplexnost si se spiritualitou moc neví rady. Aspoň tak to vyplývá z výpovědí pracovníků 
SaSM, což samozřejmě není chyba autora, ale mohl tuto skutečnost komentovat. V odd. 3.1.4 
vidím autorovo zúžené porozumění společenskému rozměru spásy. Autor má stále před očima 



jednotlivce, který může následně oslovit lidi okolo sebe. Myslím, že Haight má spíše na mysli 
zplnomocnění celé skupiny, např. v intencích pedagogiky osvobození Paula Freireho, resp. 
teologie osvobození. Toto porozumění se objevuje např. také na s. 48, kde jeden z pracovníků 
vidí jako ideál individuální přístup ke klientům – a autor práce sdělení nekomentuje. To 
odpovídá v sociální práci modelu jednání zaměřenému na jednotlivce (case work), zatímco 
Haightův přístup snad tomu, co se označuje jako antiopresivní přístup. Na těchto místech se 
ukazuje, že chtít vztáhnout americkou soteriologii na českou sociální práci má svá úskalí a 
nejde tak učinit prvoplánově. Autor pracoval velmi samostatně, což je třeba ocenit. Na druhou 
stranu je zřejmé, že si nepoložil některé otázky, takže výzkum místy zůstává poněkud 
povrchní. 
Ještě cítím jako nutné podotknout, že není korektní, aby autor bakalářské (!) práce řešil 
pravověrnost zvoleného teologa a testoval ji srovnáním s jiným zdrojem, tím spíš, když tato 
otázka není předmětem bakalářské práce. Na omluvu autora lze dodat, že byl pravděpodobně 
znejistěn informací, že některé texty tohoto teologa byly podrobeny šetření Kongregace pro 
nauku víry. 
 
Po formální stránce je práce v pořádku. Práce se zdroji je uspokojivá, bohužel ale postrádám 
více literatury k soteriologii. Jinak se autorovi do značné míry podařilo dosáhnout vytčeného 
cíle práce. S uvedenými připomínkami doporučuji práci k obhajobě a navrhuji hodnocení C 
(dobře). 
 
Otázka k obhajobě: Dějí se v SaSM některé aktivity, které jsou cíleně zaměřené na rozvoj 
určité skupiny a podtrhují aspekty sounáležitosti, vzájemnosti a solidarity? Pokud ne, šlo by 
nějaké zavést, a tím sledovat sociální aspekt spásy? 
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