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A. Formální a jazyková kritéria
Práce odpovídá rozsahovým podmínkám
Práce má odpovídající jazykovou úroveň (pravopis,
stylistika)
Formální zpracování práce (celková struktura a její
logičnost)
Dodržení stanovených zásad citačních pravidel;
formální jednota poznámkového a kritického aparátu
Zpracování příloh

nesplňuje

splňuje s
výhradami

splňuje
s drobnými
připomínkami

Kritéria hodnocení

splňuje bez
výhrad

1. Kritické zhodnocení

Celková typografická úprava
B. Obsahová kritéria
Práce jasně formuluje své cíle a metodiku jejich
dosažení
Práce stanovených cílů dosahuje
Práce kriticky pracuje s primárními prameny i
sekundární literaturou
Autorovy/autorčiny soudy a hodnocení jsou
argumentačně podloženy
Autor/ka umí pracovat s odbornou terminologií a
využívá jí
V práci jsou jasně vyjádřeny dosažené cíle
C. Průběh zpracovávání práce
ano
Autor/ka pravidelně konzultovala s vedoucím práce
Autor/ka přicházela se samostatnými tvůrčími podněty

2. Celkové hodnocení práce
(stručná charakteristika (v případě potřeby je možné užít zvláštní přílohy)

ne

Práce se zabývá nezpracovaným tématem, což je chvályhodné. Kvůli tomu ovšem neměl
autor k dispozici širší natož nějak zpracované větší množství poznatků ze zkoumané oblasti.
Nezbylo, než se spolehnout na informace, které jednotlivá místa vysokoškolské pastorace
poskytla, a to jak elektronicky, tak v osobních rozhovorech. Mám za to, že autor vcelku získal
maximum z možného.
V teoretické části pracuje autor s poměrně značným množstvím relevantní literatury, což je
třeba pochválit. Bylo by ale dobré, kdyby podrobněji uvedl statut a „místo v církvi“, které má
VKH.
Autor hodnotí jednotlivá místa i celek vysokoškolské pastorace poměrně blahovolně, tedy
kladně. Vzhledem počtu vysokoškoláků je ovšem vysokoškolská pastorace takřka okrajovým
jevem co do počtu pastorovaných. Na druhé straně její kvantita do velké míry odpovídá
nepatrným procentům mladých lidí, kteří se o náboženství aktivně zajímají. Je otázkou, zda
vedení jednotlivých diecézí věnují této kategoriální pastoraci dostatečnou pozornost. K tomu
se autor nevyjadřuje (účast biskupa na zahájení akademického roku je jistě hezká, pro další
život vysokoškoláků mnoho neznamená). V celku by větší kritičnost v celé práci nebyla na
závadu.
Autorovi se občas do práce vloudilo to, čemu říkám „kazatelské vložky“ – poučování či
povzbuzování, které na dané místo tak úplně nepatří. Ale není jich mnoho, podobně jako není
mnoho překlepů, i když jsou (jeden je zvlášť povedený, když se dočteme na str. 39, že
exercičním domem v Kolíně prošlo 25000 lidí).
Práce otevírá další otázky, které přesahují její obsah. Bylo by zajímavé zjistit, z jakých
prostředí jsou ti, kteří vysokoškolskou pastoraci vyhledávají. A jak velké je asi množství těch,
kteří na ní při studiích „nedosáhnou“, protože mají kromě studia ještě zaměstnání nebo jsou
ve městě, kde studují, přítomni jen malou část týdne. Ale to jsou náměty pro případné další
práce jiných autorů.
Práce splňuje nároky na bakalářskou práci a doporučuji jí k obhajobě
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