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Cílem bakalářské práce Aleny Baďurové je „přiblížit činnost patera Františka Lízny mezi 

lidmi z okraje společnosti a podívat se na ní také z pohledu sociálního pracovníka, kterému 

může přinést různé inspirativní podněty k promýšlení jeho motivace a způsobu práce.“ (s. 7). 

Vybraná osobnost patří mezi ty, které stojí u počátku různých aktivit a hnutí, samy jsou těžko 

zařaditelné a etablovaným institucionalizovaným aktivitám slouží svou kritikou a prorockým 

poukazem na vlastní základ veškerého dobročinného i duchovního jednání, totiž na společné 

lidství a potřebu péče o něj. Z hlediska výběru tématu tak považuji za legitimní, že autorka 

bakalářské práce se hlouběji zabývala jednou z takových osobností, jezuitou Františkem 

Líznou (FL). Skrze provedený výzkum se jí podařilo zprostředkovat postavu FL velmi 

plasticky. Proto hodnotím, i přes některé formální výhrady, práci jako zdařilou. 

 

Práce je strukturována srozumitelně. Nejdříve popíše pojetí sociální práce, pro které chce 

následně získávat v díle FL inspiraci. Druhá kapitola vypráví život FL na pozadí doby. 

Těžištěm práce jsou kapitoly třetí a čtvrtá, které prezentují vlastní výzkum. Autorka nejen 

zkoumá život vybrané postavy, ale chce z tohoto výzkumu těžit inspiraci pro sociální práci. 

Jde o ambiciózní záměr, který bylo možné realizovat v rozsahu bakalářské práce pouze na 

omezené úrovni. Metodicky pracuje s tzv. triangulací, kombinací metod pozorování, studia 

dokumentů a rozhovoru. 

 

Autorka dochází k tomu, že sociální práce může být inspirována konceptem „to be with“, 

soucitem a milosrdenstvím a spirituální dimenzí pomoci (4. kap.). Hovoří o „obyčejné 

lidskosti“ v pomáhání (s. 52), o tom, že „my potřebujeme chudé … (oni) nás obohatí“ (s. 41), 

že FL „nechce být považován za dobrodince, ale za přítele chudých“ (s. 42). Motivace a 

odolnost FL vychází z „pevného náboženského základu“ (s. 44), jeho „postoje vychází jenom 

z evangelia“ (s. 45). 

Práce ukázala napětí, které stále bude existovat mezi takto pojatým stylem pomáhání a 

profesionální sociální prací. Považuji za pozitivní, že autorka nechce toto napětí redukovat, a 

přesto hledá spojnice mezi oběma pohledy na pomáhání. Z výzkumu by bylo možné vytěžit 

ještě víc, kdyby se autorce podařilo přetlumočit zkušenost FL do diskurzu sociální práce. 

K definicím, cílům a principům představeným v první kapitole se ale autorka už systematicky 

nevrací. Ve čtvrté kapitole tak zužitkovává výsledky výzkumu v podobě sice chvályhodných, 

ale poněkud neutříděných doporučení motivačního a etického rázu. Často se diskuse stáčí 

pouze k otázce hranic: co může dělat svobodný, systémem zákona o soc. službách nespoutaný 

muž, a co může zaměstnaný soc. pracovník. 

 

Významnější výhrady: 

- Pro východiska soc. práce by bylo lepší sáhnout po jiných dokumentech, než jsou 

etické kodex, které se věnují etickým aspektům oboru, ale ne jeho základnímu 

definování. Sotva práce např. zmiňuje výzkum v sociální práci, který by mohl autorce 

pomoci vytvořit most k její vlastní práci se zkušeností FL. 

- Při popisu jednotlivých metod výzkumu jsem postrádal uvedení detailnějšího 

představení jejich struktury, např. kriterií pro pozorování, otázek pro rozhovor, 



klíčových výrazů pro obsahovou analýzu dokumentů. Takto se zdá, že autorka 

pracovala spíše intuitivně. 

- Citování z wikipedie není optimální. 

 

Formální výhrady: 

- Několik drobných chyb v anglickém summary. 

- Číslování stránek je proti obsahu posunuté. 

- Přílohy se mají číslovat samostatně. 

- Drobné grafické nepozornosti – překlepy, odlišné odsazení odstavců. 

- Několik málo hrubých chyb v gramatice (např. s. 33). 

- Zaměňování jeho/svůj. 

- Systém odkazů se mi zdá nepřehledný, ale jde pouze o můj názor. 

 

Autorka si vzala úkol, který se ukázal být rozsáhlejší, než umožnil rozsah bakalářské práce. 

Naplnila především první část cíle – představit osobnost FL skrze studium dokumentů a 

terénní výzkum. Druhá část cíle – hledání inspirací pro sociální práci – byla naplněna 

poněkud neutříděně, jakkoli řada impulzů se v práci objevila. 

Celkově se domnívám, že autorka prokázala schopnost zpracovat samostatné pojednání na 

vybrané téma za použití více zdrojů. Proto doporučuji práci k obhajobě a navrhuji hodnotit za 

B – velmi dobře. Pokud by ve svém výzkumu mohla pokračovat v nějaké navazující práci, 

bylo by to velmi přínosné. 

 

Otázky k obhajobě: 

1) Podívejte se zpět na definice, cíle a principy sociální práce a pokuste se provázat 

některé zjištění o FL s tím, co uvádí teorie sociální práce. 

2) Myslíte, že by bylo možné zprostředkovat studentům sociální práce zkušenost „to be 

with“ na studentských praxích? Jak? 

3)  

 

Petr Jandejsek 
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