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Cílem práce Veroniky Hrdličkové bylo představit pohled katolické a protestantské křesťanské tradice 
na  roli zaměstnanců bez církevní příslušnosti v církevních organizacích. Zvolené téma umožnilo 
autorce, aby se zabývala různými aspekty služby bližnímu jako základního atributu křesťanské církve 
a křesťanské víry. Mohla se věnovat vymezení  a prozkoumání pojmů charita a diakonie, jejich vzniku 
a vývoji v biblickém myšlení  a v dějinách církve. Mohla též věnovat pozornost formám diakonie nebo  
tématu spirituality jako součásti komplexního přístupu při poskytování služeb, 
hodnotám uplatňovaným v církevních organizacích, otázkám spolupráce členů a nečlenů církví 
zaměstnaných v těchto  organizacích. Tuto spolupráci  vnímá jako potenciálně problematickou a 
zjišťuje, že téma je skutečně předmětem teologického diskurzu, a to jak v katolické, tak 
v protestantské tradici.  Zkoumá tedy historický vývoj tohoto jevu a hovoří o tendenci k „laicizaci“ 
diakonie od samého počátku, která není pouhým protipólem „profesionalizace“ diakonie. 
V závěrečných kapitolách autorka zkoumá názory a postoje současných autorů k zaměstnávání  
nekřesťanů a předkládá teorie vysvětlující vztah mezi službou nekřesťanů k diakonií (teorie 
anonymního křesťanství, teorie anonymní diakonie), hledá  rozdíly a styčné body mezi  diakonií a 
sekularizovanou sociální prací. 
 
Zásadní otázkou ovšem je, proč se autorka fenoménem zaměstnávání „necírkevních lidí“ v Diakoniích 
a Charitách vůbec zabývá?  Neskrývá se za položenou otázkou předpoklad, že by snad mohlo být 
lepší, zaměstnávat pouze  příslušníky církví a posilovat tak křesťanskou identitu těchto organizací? 
Rozsah a hloubka analýzy, která odkrývá celé spektrum různých témat  a možných přístupů k otevírání 
se církví vůči ostatnímu světu v dávné minulosti i dnes rozptýlí tyto pochybnosti. Totéž se týká dělení 
lidí na věřící a nevěřící. Otázky směřující k oprávněnosti rozdělovat lidi na křesťany a nekřesťany 
autorka  dobře zodpoví v 5.kapitole 
 
Ačkoli se zdá, že autorka avizuje výzkum postojů církví a církevních organizací k zaměstnávání lidí 
bez církevní příslušnosti, sama výzkum neprovádí, ale pouze přebírá primární data z cizích výzkumů .  
Tento metodologický přístup je samozřejmě možný a cenný (metoda sekundární analýzy primárních 
dat), ale měl by být  jednoznačně a zřetelně popsán. Autorka s takto získanými daty pracuje velmi 
kompetentně,  nově je strukturuje (s. 68 a další) a podrobuje diskusi (s. 70 a další). Důsledně je 
analyzuje i z pohledu studovaného obru – pastorační práce. 
 
Práce je psána čtivě a zajímavě, vedle známých skutečností týkajících se biblických východisek   
charitní a diakonické služby přináší nové souvislosti, hledá rozdíly v katolické a protestantské tradici, 
opírá se o nové dokumenty i zkušenosti církví a církevních organizací, které se vyrovnávají se 
sekularizací společnosti a otevírají se lidem nezakotveným v církvi. Především je třeba ocenit, že 
autorka svoji práci opřela o studium literatury, jejíž soupis je úctyhodný a  zabírá celých  6 stran.  



Diskusi by bylo možné vést o některých gramatických jevech, např. psaní velkých či malých 
písmen ve slovech charita a diakonie. Velká  písmena by měla být užita, jde-li o první slovo v 
názvu konkrétní organizace (Charita Česká republika  ale Farní charita Blansko, ve zkrácené 
podobě Charita Blansko;  jablonecká Diakonie – tj. Diakonie ČCE, středisko v Jablonci n.N.). 
Autorka v zásadě používá pojmy diakonie a charita (případně ještě křesťanská služba) jako synonyma 
(viz např. kapitola Křesťanská služba v katolické tradici), což dle mého názoru není  na závadu, jenom 
by to někde mělo být jasně řečeno. Názvy dokumentů  II. vatikánského koncilu by nejspíše bylo 
možné doplnit o jejich  překlad  do češtiny. V práci se setkáme s několika problematickými 
formulacemi a překlepy: 
s. 23. „Diakonie je tedy jednou z hlavních činností, kterou církev realizuje svou činnost“ 
s. 38 - Přednostní rozhodovávání ve prospěch chudých je specifickou a přednostní formou 
prokazování křesťanské lásky. 
s. 37  - zde je zřejmě překlep v sousloví  „zásada univerzálního učení statků“; záměna písmene ale  
dosti podstatně mění jeho význam  a  mate čtenáře (má být zřejmě „určení“) 
s. 44 – zřejmě je překlep ve větě „…představení kritiky některých velkých oblastí středu v diakonii 
z dob vzniku protestantismu,…“. Nemá zde být „střetu“?  
 
Jistě by bylo možné ještě zřetelnější vymezit používané pojmy, více využít možností jazyka. Např. co 
myslí autorka, když řekne „diakonie jako profese“ (s. 34). Hovoří zde o lidech z církve i mimo církev, 
kteří slouží druhým,  o křesťanských sociálních pracovnících nebo o diakonech s jasně vymezenou 
kvalifikaci pověřených církví?  
 
Větší pozornost by zasloužila formální stránka práce s literaturou. Nedostatečně přesně jsou citovány  
sekundární zdroje: s. 17 odkaz 24 Paul Zulehner in Opatrný, Lehner; s. 41 – 42,  odkaz 92 – Jan Pavel 
II  in Encyklika…; s. 42 odkaz 94 – Pompey H. „Pohled encyliky…“  není dohledatelný v seznamu 
literatury; totéž se týká  stejného  autora na s. 77, odkaz 183; s. 77, odkaz 181 – Karl Rahner in 
Opatrný  a  Norbert Mette in Opatrný M. Některé citace pod čarou se neshodují s citacemi v seznamu 
literatury: s. 50 Ad Gentes a Gaudium et Spes jsou v seznamu uvedeny pod Pavel VI. Citace 
dokumentů Druhého vatikánského koncilu není správná. S. 71 – odkaz 172 – Alexandr Neagoe – 
v seznamu literatury  asi chybí. 
 
Shrnutí: 
Diplomová práce přináší zajímavý vhled do chápání  diakonické služby od jejího počátku až do 
současnosti  a srovnává její vývoj v katolické a protestantské tradici, a to zejména s ohledem na 
možnosti zapojení  „necírkevních lidí“ v církevních organizacích poskytujících služby. Autorka se 
opírá o seriózní zdroje, prokazuje svoji schopnost kritického myšlení a hodnocení použitých textů. 
Práce je přínosem pro diskusi probíhající v církevních organizacích.  
 
Práci jednoznačně doporučuji k obhajobě a  navrhuji hodnocení písmenem A – výborný. 
 
Otázky:  

1) Mohla byste jasněji vysvětlit, je-li nějaký rozdíl mezi sociální naukou církve (o univerzálním 
určení statků, spravedlivém uspořádání společnosti, politické lásce,  rovnosti a solidaritě 
bohatých s chudými) a diakonií? V čem tento rozdíl spočívá? 

2) Je ve smyslu Lutherova a Kalvínova pojetí motivace dobročinnosti a dobrých skutků 
nemožné, aby člověk pomáhal z prostého soucitu či solidarity, aniž by věřil v Boha a očekával 
spasení? Opravdu je taková pomoc, která nepochází z pravé víry, chápána jako hřích? 

 

 

Praha 10.9.2015                                                                                            Hana Janečková 


