
Posudek na diplomovou práci Daniely Klenovcové: Pastorační práce na ulici jako nová forma 

prevence kriminality 

Diplomová práce se zaměřuje na hledání inovativních řešení při zvládání problémů 

moderního velkoměsta, v tomto případě Prahy. Jejím ústředním tématem je využití křesťanských 

přístupů k člověkovi a pastorační práce při zvládání pouliční kriminality, související s masovým 

turismem v centru Prahy. Studentka nejprve důkladně popisuje  obrysy problému, podává základní 

informace o dotčeném území, charakteru problémů i současné úrovni řešení. Dříve, než se začne 

věnovat popisu a vyhodnocení britského projektu Street Pastors, podává dostatečné vysvětlení a 

vymezení důležitých termínů, souvisejících s touto problematikou, jako je terénní práce, street work. 

Tyto termíny nejsou totožné, ač by se to logicky nabízelo. Zcela naopak mají odlišně definované 

významy a jiné adekvátní úpravy v zákoně o sociálních službách.Dalším odrazovým můstkem pro 

představení britského projektu je kapitola, pojednávající o terénní práci a pomoci v křesťanství, jež 

vysvětluje stále živé  zdroje současných přístupů, jež lze aplikovat i v sekulární či postsekulární 

společnosti.  

Práce  je kompaktní a je nesena jednotnou ideou, jež zkoumá, za jakých podmínek by bylo 

možné rozšířit stávající mechanismy řešení o křesťanské zdroje. Práce upozorňuje na praktické 

okolnosti , jež je nutné respektovat při přenosu projektu do jiných zemí a v závěru navrhuje 

pragmatické řešení, jak alespoň částečně uvažovat o aplikaci křesťanských přístupů při řešení 

problémů nočního velkoměsta. Právě tento neotřelý pohled na podstatu problémů a jakási schopnost 

vidět věci tradičně i inovativně současně činí práci zajímavou a přínosnou. 

Studentka neprováděla vlastní výzkum, ale při práci na tématu provedla mnoho rozhovorů 

s nejrůznějšími aktéry, zapojenými do problematiky na Praze 1. Realizovala rozhovory s velitelem 

Městské policie Praha, kontaktovala zastupitele Městské části Praha 1  a hovořila s některými 

církevními reprezentanty na Praze 1. Je velmi oceněníhodné, že studentka prezentovala svůj záměr a 

předběžné výsledky v angličtině na mezinárodní konferenci Sociologie a sociální práce  

v postsekulárních společnostech, kterou ETF uspořádala na podzim 2017. Její prezentace se sešla 

s pozitivním ohlasem. Příspěvek bude prezentován rovněž ve sborníku konference Společnosti 

sociální patologie České sociologické společnosti. Práce se opírá o dostatečné množství českých i 

cizojazyčných zdrojů. V textu najdeme několik nejednotností v používání velkých a malých písmen 

v názvech institucí. 

Celkové hodnocení: 

Práce splňuje požadavky svým rozsahem, obsahem i způsobem zpracování a práci doporučuji 

k obhajobě s hodnocením B, případně hodnocení A, s přihlédnutím k účasti na zahraniční konferenci 

a publikačnímu výstupu v konferenčním sborníku. 

Otázky k obhajobě:  

 

1) Považujete za realistické rozšířit služby křesťanských organizací typu Naděje či Armáda spásy i o 

pouliční pastorační práci zaměřenou hlavně na zahraniční turisty? 

2) Považujete nápad „Adopt a Cop“ za přijatelný v českém prostředí?  
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