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Autorka si zvolila jako téma předkládané práce činnost Františka Lízny, v této činnosti chce hle-
dat inspiraci pro sociální práci. Práci považuji celkově za zajímavou a celkem dobře uchopenou,
nicméně k vlastnímu zpracování mám následující poznámky.
Zvolené téma je v naprostém souladu s profilem studovaného oboru - Pastorační a sociální prá-
ce. Když pak ale v úvodu autorka formuluje cíl práce - “…přiblížit činnost patera Františka mezi
lidmi z okraje společnosti a podívat se na ni také z pohledu sociálního pracovníka….”, je pro mě
otázkou komu chce autorka činnost FL přiblížit, resp. zda si neplete požadovaný cíl kvalifikač-
ních prací - prokázat schopnost zvládnutí badatelských metod s textem osvětovým, což vyžaduje
zpravidla jiný žánr. Lepší formulace cíle se nachází v anotaci, považuji za škodu, že autorka této
formulace nevyužila při formulaci výzkumné otázky, jak bude ukázáno dále. Opět jiná formulace
cíle je v závěru úvodu - z hlediska žánru práce je lepší - slibuje právě bádání - “cílem… je najít ur-
čitou konkrétní inspiraci pro teologicky reflektovanou praxi sociální práce”. Takto formulovaný
cíl v úvodu považuji za šťasný - ovšem on už v sobě skrývá určité přesvědčení, že tam zkrátka ta-
ková inspirace bude. Předpokládal bych pak, že toto “předvědění” bude dále nějak tématizováno
a vyargumentováno, že je jasné, že tam inspirace bude, jde jen o to i nalézt. Takovou explicitní
formulaci jsem ovšem v textu nenalezl … proto bych za nejlepší z formulací cíle držel formulaci
z anotace, kde autorka píše, že “cílem … je pokusit se nalézt v jeho činnosti inspiraci pro re-
flexi…”. Slovo “pokusit se” dává tušit, že autorka si není správně jistá, zda tam inspiraci najde,
začíná zkoumat zda inspiraci najde a pokud ano, pak co tou inspirací může být. Tato formulace
tedy nejvíce odpovídá tomu co následuje. Věřím, že autorka tuto část posudku nebere jako hru se
slovíčky, ale pokus o opravdové zamyšlení nad různými formulacemi cíle, které - možná trochu
lehkovážně - předkládá ve svých variacích. Úvod dále přináší strukturu práce a použitou metodu,
obojí je srozumitelné.

V první kapitole se autorka zabývá sociální prací jako odbornou disciplínou; důvod sice uvádí -
chce činnost FL vztahovat právě k tomuto oboru. Nikde ale dále v práci nenacházím (možná mi
uniklo), že by to explicitně dělala, že by někde argumentovala stylem - protože sociální práce je
definovaná tak a tak, hodí se jí, když si všimne, že FL dělá to a to; či nějak podobně. První kapitola
tak působí s dalším textem práce jako málo svázaná - ani neposkytuje explicitní kritéria pro
činnost FL, ani není východiskem (nebo rámcem) pro jeho interpretaci, což považuji za škodu.

Další kapitolou je život FL, zde namítám proti používání zdroje Wikipedia (lze použít spíše orien-
tačně) - například o sdružení PiT je snad dostatek věrohodné literatury. Navíc údaje jsou v textu
nepřesné - autorka uvádí jediný povolený katolický tisk - Katolické noviny, zapomíná na Du-
chovního pastýře; uvádí, že Tomášek hnutí v církvi zakázal - což považuji za nesmysl právní i
věcný. Právně Tomášek neměl co zakazovat např. v Olomoucké diecézi, která měla svého bisku-
pa, věcně - pokud se pamatuji tak Tomášek jen oznámil, že se na příslušné kongregaci ptal, zda
se zákaz členství kněží v určitých sdruženích (zákaz, který tehdy v Římě v obecné podobě byl
vydán) vztahuje i na PiT a odpověď zněla ano. Dále považuji za nesmysl, že FL byl v roce 1962
poslán k jednotce PTP, jednotky PTP byly zrušeny v roce 1954. Pokud autorka uvádí že FL byl
od režimem ovládaných církevních struktur neustále kontrolován a ponižován považuji formu-
laci za značně vágní - v práci tohoto typu je nutné budˇ uvést KDO to dělal a CO dělal, anebo
uvést odkaz, kde se to dočtu, obojí chybí. A věcně mi není jasné, jak a jaké církevní struktury
mohly “neustále” kontrolovat skladníka, prosil bych u obhajoby o upřesnění. V závěru kapitoly
2.3. (poslední odstavec) není jasné, zda se jedná o úvahy FL či autorky.
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Třetí kapitola obsahuje výzkum. Domnívám se, že celý bod 3.1 je v práci nadbytečný, je určitě
důležité pro autorku, že si teorii kvantitativního výzkumu zpracovala, ale v předkládaném textu
stačí odkaz na relevantní literaturu. Navíc v odkazech pod čarou asi došlo k posunutí - neboť
sotva bych se v pořadu Krásný ztráty dověděl definici kvalitativního výzkumu jak říká pozn. č.
50, podobně 51, 53, 54. Vlasní výzkum uvádí výzkumnou otázku, nicméně neuvádí argumentaci
pro “vědění”, které otázka obsahuje; lépe by bylo ptáti se např. “může něčím činnost FL inspi-
rovat SP?”. U metody pozorování autorka neuvádí údaje o pozorování - kdy, jak dlouho, v jaké
pozici… nejsem sociolog, ale domnívám se že se to tak dělá (autorka věnovala dost prostoru
teorii výzkumu ale v praxi některé věci chybí). Ač nejsem sociolog, domnívám se, že když autor-
ka uvádí “data” z metody pozorování, nemůže do toho míchat metodu rozhovoru (kterou uvádí
v další kapitole) - text i odkazy kap. 321a) tak nedávají jasně najevo co je z pozorování, byť je tak
kapitola nazvána. Stejně tak kapitola 321b). Obsahově - v této kapitole není jasné, kde FL žije.
Popis Ostrůvků postrádá naprosto nutný údaj - praktickou stránku - financování provozu. Není
jasné co autorka vlastně pozorovala a co jí kdo vyprávěl.
Podobně v další metodě - studia dokumentů autorka najednou odkazuje na svůj rozhovor. Věc-
ně nerozumím tomu, že autorka na s. 43 uvádí, že vztahy FL ke klientům, k potřebným “nejsou
vlastně ohraničené vůbec” když před tím na s. 42 cituje FL “snažím se to dělat tak, aby mě ten
člověk pokud možno nezneužil” - soudím z toho, že FL nejaké hranice má - dané např. předvída-
telným zneužitím. Nevím také do jaké míry je inspirativní nebýt limitován žádnými profesními
hranicemi, jak autorka uvádí.
U poslední metody - vedení rozhovoru - postrádám naprosto jeho strukturu (autorka uvádí, že
rozhovor byl i strukturovaný), zdůvodnění a teoretická východiska této struktury. Uvádí, že vedla
rozhovory 3, postrádám jakékoliv vytěžení 2 z nich; proč jsou tedy uváděny, když nejsou nijak
využity?

Poslední kapitola která je jakýmsi vyvrcholením autorčina úsilí obsahuje interpretace zjištěného,
domnívám se, že celkem zdařile, nicméně bych požadoval důslednější zpracování - pokud uvádí
“někdy se v sociálních službách setkáme s …” (s. 51), pak bych očekával uvedení kdy a kde
anebo odkaz; je lépe uvést kdy dostal Vanier Templetonovu cenu, než psát, že je “nejnovější”
držitel. Pokud se autorka ptá zda se ze sociálních služeb nevytrácí lidskost, mohla by uvést,
že tato otázka leží na srdci jak řadě odborné veřejnosti sdružené kolem časopisu SP/SP, tak
Benediktu 16. v DCE. Otázka kterou klade v závěru kap. 4.2 “Je …vždy správné… stanovovat
pevné hranice… a vždy se jich striktně držet?” jí snad byla v průběhu studia etiky zodpovězena…

K formáním náležitostem - autorka používá nejednotné (a někdy nesprávné) označení citací jak
v poznámkách pod čarou tak v seznamu literatury; užívání “dlouhých citací” vč. ISBN pod čarou
je zbytečné (text zatěžující) v případě, že je vše v seznamu literatury; text obsahuje v některých
částech překlepy (lehko odstranitelné); bible se cituje veršem a círk. dokumenty článkem.

Líbí se mi v poděkování dík vedoucímu práce za “nekonečnou trpělivost”.

Celkově z práce vnímám píli, nápaditost, nespornou snahu o “vědeckou” poctivost - ale zatím
určitou nešikovnost, kterou jistě časem odstraní.

Přes uvedené připomínky považuji práci za zdařilou a doporučuji k obhajobě.

Navrhované hodnocení: C
Zdůvodnění, závěr:
Otázky, podněty k diskusi při obhajobě:
Čím autorka může doložit své původní přesvědčení, že FL bude pro SP inspirativní?
K čemu konkrétně autorce sloužila z hlediska naplnění cíle práce kap.1, kde se to v práci proje-
vuje?
Co autorka očekávala od zbývajících dvou rozhovorů, jak se její očekávání naplnilo a proč je
nepoužila?
Z čeho vycházela při koncepci struktury rozhovorů a proč to neuvedla?
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Doporučuji/nedoporučuji k obhajobě: doporučuji

Na vysočině dne 19. 7. 2015 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
podpis oponenta práce
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