
Posudek diplomové práce 
Bc. Veronika Hrdličková: Lidé bez církevní příslušnosti jako pracovníci 
diakonických organizací. Současná situace v katolické a protestantské tradici.   
 
Autorka na prvním místě upoutala volbou tématu. Jde o vskutku klíčové téma, kterým se „diakonické 
organizace“, ale nejen tyto, v současnosti zabývají, nebo by se zabývat měly. A je zde kladena 
základní otázka, jak – a zda – se zaměstnáváním lidí bez církevní příslušnosti (nevěřících) proměňuje 
identita křesťanské služby bližním.  
 
Při hledání odpovědi na svoji otázku zvolila diplomantka logický postup: zjišťuje, co charakterizuje 
diakonii či charitu (křesťanskou službu lásky bližním) v biblickém svědectví, jak se vyvíjela v průběhu 
staletí, které charakteristické rysy nabývá v různých konfesijních kulturách, až po zobrazení současné 
podoby diakonie na příkladu Charity a Diakonie Českobratrské církve evangelické (ČCE). Pouští se 
však i do velmi komplikované a komplexní otázky, totiž podoby religiozity a vnímání víry a spirituality, 
aby na tom naznačila, kdo jsou nejen pracovníci, ale také uživatelé služeb diakonických zařízení (kap. 
5.). Autorka sama neprováděla žádný terénní výzkum, opřela se o výzkumy mezi zaměstnanci 
Diecézní Charity Plzeň, jak byly dříve publikované v periodikách, a s tímto výzkumem, který je možno 
považovat za vzorový v dané oblasti, autorka zevrubněji seznamuje a pracuje. V dalším seznamuje 
s teoretickými koncepty, které vnímají tuto proměnu křesťanských institucí (kap. 7.) a svou práci 
uzavře velmi přejným, ano nadějným výhledem (viz str. 84).  
 
Diakonie, resp. charita je charakterizována jako jedno z hlavních poslání církve, resp. po vzoru 
katolické pastorální teologie jako jedna ze čtyř základních „realizací funkce církve“ (22n.). Autorce 
však neuniklo, že do blízkosti diakonie a se dostává i pastorace. Zde sice zůstává u tradičnějšího 
vymezení, podle něhož je pastorací „veškerá činnost biskupů a kněží“, resp. že „celá církev je vlastně 
kolektivním subjektem pastorace“, ale tím jen opět přichází k otázce, jak tuto činnost, která je jedním 
z eminentních projevů víry, ovlivňují a proměňují lidé, kteří na této službě spolupracují, ale nesdílejí 
základní předpoklad víry a církevní příslušnosti. Je nutno ocenit, že autorka se do jisté míry úspěšně 
prodrala houštinami terminologie a konceptů praktické/pastorální teologie, jež se mezi katolickým a 
protestantským pojetím značně liší, přestože ve výsledku nelze zjistit zásadní rozdíly.   
 
Méně přesvědčivě působí dějinný přehled. Autorka začíná po právu u biblické motivace, kde zjišťuje a 
zaznamenává klíčová místa ze SZ i NZ, která sloužila jako podnět pro křesťanskou službu a lásku. 
V dalším pak představuje, jak tento základní impuls nacházel svůj ohlas v průběhu staletí. Je zřejmé, 
že na dané ploše diplomové práce není možné předestřít diferencovanější obraz „dějin diakonie“. Ale 
jakési zdvojení podaného obrazu dějin v předložené práci, by vyžadovalo lepší strukturování této 
části. První podání dějin myšlenky diakonie v protestantismu (str. 23n) působí vskutku schematicky a 
chudě, oproti druhému podání (str. 44-49), jakkoli i zde můžeme nalézt značné nedostatky. Například 
se autorka trochu zamotala do problematiky, co je „Innere Mission“ a jaký je vztah ke vzniku Diakonie 
jako instituce (45). To však může v rámci obhajoby vysvětlit. Autorka se v těchto dvou kapitolách 
zjevně pokoušela nějakým způsobem strukturovat dějinný vývoj. Předestřít jej nejprve ve vší 
obecnosti, pak zdůraznit specifika jednotlivých tradicí. K tomu zvolila zvláštní metodu (44): 
protestantismus představuje především, až takřka výlučně jako kritiku stávající péče o potřebné, aniž 
více zmíní, jaké byly pozitivní cíle. Například nesporný vliv reformačních impulsů na vznik sociálního 
státu. Nutno ale říci, že uváděná kritika vystihuje charakteristické body – autorka zmiňuje kritiku 



velebení chudoby, záslužnictví a skutečnost klerikalizace diakonátu. Stranou však ponechala 
skutečnost, že podobné kritiky se ozývaly i ze strany katolických řádů, které někdy vznikly právě jako 
reakce na neřád (nebo specifickou potřebu) v církvi. Tyto věci mohou být zmíněny při obhajobě.  
 
Čtvrtá kapitola (53nn) na základě dokumentů Charity a Diakonie ČCE se již pokouší definovat, jak 
rozumějí svému poslání a především, jak zmiňují otázku zaměstnanců bez víry či církevní příslušnosti 
a komu je služba těchto organizací určena. Vcelku shodný je obecný výsledek: při zdůraznění 
motivace na základě víry, jde o moderní organizace, otevřené všem, spolupracující v rámci moderní 
společnosti. Ocenit je třeba poznatek, že tato služba církví „nemá být tažena ve vleku sociálního 
státu“, tedy kopírovat jeho směřování, má vidět i ty problémy, které stát přehlíží, a tak být 
„motorem“ tohoto sociálního státu (53). V současné situaci (září 2015) je třeba tuto skutečnost jen 
podtrhnout. V rámci obhajoby může být toto téma předmětem rozhovoru. 
 
Kdo jsou však ti lidé „nevěřící“ či „bez církevní příslušnosti“? Autorka užívá dnes již klasických pojmů, 
opírá se především o práce Z. Vojtíška a A. Opatrného (ostýchavá zbožnost, hledání, areligiozita, víra 
bez křesťanství, křesťanství bez víry aj.), až se lze s údivem ptát, že není zmíněn například T. Halík. Na 
základě tohoto stručného přehledu dospívá autorka k závěrečné poznámce ohledně věřících v rámci 
diakonie: „Není snadné definovat nebo určit, kdo tímto člověkem vlastně je“ (64). Je zřejmé, že 
podobný závěr může být považován za poněkud banální. Na druhé straně v církvích možná někdy rádi 
přehlížíme, že deklarace osobní víry a církevní příslušnost neznamenají samy o sobě ještě žádnou 
kvalitu. To ostatně naznačují i výsledky výzkumů mezi zaměstnanci Charity, jak je autorka uvádí (kap. 
6). Kloní se však k názoru, že v diakonické či charitativní práci bude mezi zaměstnanci sice nejspíš 
rozdílná motivace k této práci, ale určité hodnoty jsou společné, třebaže jinak vyslovené (viz tabulka 
na str. 72).  Na příkladu pastorace pracovníků pak ukazuje celou složitost uvedeného problému: víra 
není jen něco, co lze dát do závorky před zastávané hodnoty. Jde skutečně o motivaci a oporu v dané 
práci. A toto mohou vnímat i ti, kteří nesdílejí stejný motivační předpoklad.  
 
Teoretické práce, zabývající se budoucností křesťanské diakonie (75nn), hledají celkem shodně a 
napříč konfesemi nikoli důvody, proč by nešlo zaměstnávat lidi bez víry, ale naopak: spíše postupují 
inklusivně a směřují k celkové otevřenosti církví a církevních organizací. Je zmíněna pozice čistě 
evangelizační (76), velmi pěkně je vystižen i podnět K. Rahnera a jeho pojetí „anonymního křesťana“ 
(77n). Autorka se však nenechá uchlácholit smířlivým tónem těchto teorií, jakkoli je nijak více 
nekritizuje, zmiňuje však problémy, které souvisí právě s oblastí motivace a hodnotami: Nelze 
přehlédnout, že mohou nastat napětí mezi církevními a necírkevními pracovníky v oblasti etického 
rozhodování (téma: život a smrt, začátek a ukončení života, 79), nebo naopak teologického 
hodnocení určitých jevů (téma: vina a hřích, 80), případně v možnostech speciální pastorace. 
Konkrétnější příklady či možnosti řešení mohou být předmětem rozhovoru při obhajobě. Stejně tak i 
možnosti pro tyto křesťanské organizace, čím by se mohly a měly (nebo neměly?) v sekularizované 
společnosti prezentovat jako ty, které mají (nebo nemají?) pro moderní pluralitní společnost 
nezastupitelnou funkci.   
 
Autorka nenabízí řešení, na její práci je třeba ocenit právě to, že pojmenovává základní dilemata 
současné služby církví. Ví o tom, že je třeba pěstovat identitu křesťansky orientované a motivované 
služby, neboť křesťanská víra může poskytnout orientaci, oporu atd. (81, 82), ale na základě 
dosavadních dějin se ukazuje, že právě diakonie „je od dob svého počátku neustále vystavována 



přibírání dalších a dalších osob zvenčí“ (81). A to se týká jak pracovníků, tak těch, kterým je jejich 
služba určena. Autorka apeluje, aby tato otevřenost křesťanské diakonii zůstala a pěstovala ji, v tom 
vidí její dobré poslání. A nejen diakonie, ale i církve samé (84). Což dokumentuje na dvou uvedených 
podobenstvích v samotném závěru.  
 
Po formální stránce není předložené diplomové práci mnoho co vytknout. Snad jen to, že za 
poznámkami pod čarou se dělá tečka. Jazykově je práce na dobré úrovni.  
 
Z důvodu výše zmíněné problematické části historického přehledu, která však pro samotnou práci 
nehraje klíčovou roli, navrhuji hodnocení B a práci rád doporučuji k obhajobě. 
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