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Předložená diplomová práce obsahuje 85 stran autorského textu, tj. 7 hlavních kapitol a 3 
vhodně volené přílohy. Autorka efektivně zúročila svoji osmiletou profesní zkušenost na pozici 
koordinátorky sociálních služeb ve farní charitě. Položila vysoce aktuální otázku, nakolik je a 
má být sociální služba zřizovaná církví nositelkou křesťanských hodnot a tradice. Mám za to, 
že právě toto téma v našich graduačních textech chybí, studenti se povětšinou zabývají prací 
sociální, méně pak charitativní.  
     Cílem práce bylo „zjistit, jakým způsobem charitativní organizace se samostatnou právní 
subjektivitou reflektují a veřejně definují své poslání, činnosti a vize v současné české 
společnosti.“ (s. 10). Cíl včetně dílčích cílů považuji za splněný (formulačně by prospěl ještě 
obrat „vybrané charitativní organizace“, ale z textu to vyplývá). 
     V první kapitole studentka vymezila pojem charita, naznačila šíři jeho užití a uvedla vlastní 
preferované vnímání charitativní práce („produkt dialogu křesťanské teologie a sociální práce“ 
– s. 11). Ve druhé kapitole prokázala vynikající orientaci v biblicko-teologických východiscích 
charitativní práce v římskokatolickém prostředí a nastínila napětí mezi oběma disciplínami, 
teologií a sociální prací, jemuž se pak věnovala v dalším textu. Dále popsala historická 
východiska identity charit a novodobou historii charity. Obě historické kapitoly jsou přínosné, 
vzhledem k cílům a kompoziční vyváženosti práce by však mohly být méně podrobné. Pátá 
kapitola, výstižně nazvaná Charitativní práce jako dialog teologie a sociální práce, přináší 
možné modely interakcí. Autorka hledá cestu, jak zachovat propojení mezi teologií a sociální 
prací, aniž by ztratily svébytnost. Uvádí trefné komentáře a prezentuje některá těžká dilemata 
pracovníků, zvláště pak pomáhajících římskokatolického vyznání. Tématizuje otázku 
syndromu vyhoření a tzv. pozorného srdce nejen vůči klientům, ale i pracovníkům.  
Empirická část práce je strukturovaná a přináší řadu zajímavých podnětů. Cíle empirické části 
byly přesněji formulovány v Úvodu, v kap. 6.2 jsou zřejmě omylem prezentovány cíle celé 
práce (jakkoli zůstávají podstatné). Z hlediska užitých metod je sporný pojem obsahová 
analýza, přesnější je kategorizace. Ostatní užité metody jsou v pořádku. Vzhledem ke 
kompozici textu působí výsledky empirické části místy schematicky, tzv. teoretická část byla 
zpracována až zbytečně detailně – obě části ne vždy souvisí.   Přesto se jedná o vysoce podnětné 
šetření. V Diskusi v samostatné kapitole pak autorka nabízí řadu nosných témat k dalšímu 
zpracování: otázky spojené s profesionalizací charit versus odklonem od farností (komunikace 
odlišnými jazyky), profesionalizaci versus nadšenecký, intuitivní přístup, téma financování 
charit z veřejných zdrojů, ale i překvapivý úspěch tradiční Tříkrálové sbírky v naší profánní 
společnosti. Z výroků dotazovaných ředitelů charit nepřímo vyplývají některé nejasnosti a nutí 
k zamyšlení (např.: Co je to život v souladu s Biblí? Kde je hranice mezi souzněním 
s křesťanskými hodnotami a evangelizací osob v nouzi? Nakolik dostát sociálnímu učení 
církve, ale nemoralizovat, nedemotivovat?). Další inspirací je charakteristika charit tak, jak jsou 
viděny zevnitř, tj. důraz na spolupráci s vnějším světem namísto dravosti a konkurenčního boje. 



Podobné postoje svědčí o zavedeném renomé Charity ČR jako největší neziskové organizace u 
nás a přese všechno i poměrně vysoké míře její finanční a jiné svobody.  
 
Studentka užila vysoký počet relevantních odborných zdrojů tuzemské i zahraniční 
provenience. Tyto zdroje korektně citovala. Po stránce jazykové text plně odpovídá 
požadavkům na diplomovou práci a je na vynikající stylistické úrovni. Oceňuji odbornou slovní 
zásobu autorky a formulační preciznost. 
 
Závěr: 
Diplomová práci Bc. Martiny Mossóczy vyplňuje slepé místo mezi graduačními texty na naší 
fakultě. Oceňuji autorčinu odbornost a vynikající orientaci v náročné problematice. Mám za to, 
že studentce se podařilo argumentovat význam charitativních institucí a jejich přidanou hodnotu 
v rámci holistického přístupu k člověku, a to navzdory tomu a právě proto, že tento člověk žije 
v sekularizované společnosti.  
 
Navrhovaný stupeň hodnocení: výborně 
 
Otázky k obhajobě: 
1. Proč má/nemá profesionální sociální pracovník vnášet do komunikace s klientem svůj 
světonázor, případně za jakých podmínek a s kým? 
 
2. Na s. 63 uvádíte časté dilema pracovníků v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež 
(těhotenství nezletilé dívky, uvedení či zamlčení možnosti interrupce na škále řešení). Stručně 
uveďte a argumentujte možnosti řešení tohoto těžkého dilematu.  
 
 
V Jičíně dne 27. srpna 2016                                                             Tereza Cimrmannová 
 
 
 


