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Autorka si zvolila téma sice zajímavé, ale náročné na zpracování. Propojení psychického a 
duchovního zrání člověka by vyžadovalo dobrou znalost problematiky z pohledu psychologie 
i spirituální teologie a teologické antropologie, navíc i tvůrčí přístup a schopnost vlastního 
myšlení, protože téma není v literatuře komplexně pojednáno. Zdá se však, že původní záměr 
daleko přesáhl schopnosti či možnosti studentky.

Práce je čistě kompilativní, takže pasáže parafrázované z přehledů v psychologické 
literatuře jsou přijatelné, ale nejsou nijak vzájemně propojené. Duchovní zrání je zpracováno 
minimálně (úplně chybí klasické etapy duch. života) a průnik obou oblastí takřka vůbec (snad 
jen na str. 15 a 28).

Za největší slabiny práce považuji:
- nejasně formulované téma, především cíl práce (v úvodu jsou uvedeny čtyři různé cíle) 

a vůbec celý úvod (chybí metodika, zdůvodnění struktury práce, základní prameny;
- struktura práce je nevyvážená (kap. 3 má jednu stranu!) a nelogická (vůbec nesedí 

názvy kapitol s podkapitolami – např. kap 5);
- kapitola 8 o náboženské výchově a katechezi naprosto vybočuje z tématu, a to včetně 

příloh o katechezi dětí citovaných z internetu, jejichž obsah je mimochodem velmi 
diskutabilní;

- nepropojení nashromážděných informací, místy propojení či pochopení nesprávné (viz 
podkapitola 4.4.1 – práce na sobě jako podstata duch. života, nebo závěr – nové pojetí 
askeze);

- závěr kupí další nesouvislé myšlenky, místo aby shrnul výsledky vzhledem k cíli práce; 
- nedostatečná práce s literaturou, zvl. v oblasti spirituální teologie; podivné je i 

rozdělení literatury na prameny a zdroje (???), přičemž u obou se míchá odborná a 
popularizační literatura; citování z wikipedie;

- hrubé stylistické a gramatické chyby snad v každém odstavci;
- abstrakt v angličtině je plný chyb, pro anglicky mluvícího až nesrozumitelný.  

Všechny pasáže a úvahy, které nejsou jen parafrází přehledů z literatury, jsou myšlenkově 
velice problematické (viz např. celý závěr, úvahy katechetické).
Nedoporučuji práci k obhajobě.

V Praze dne 25. 5. 2011 PhLic. Kateřina Lachmanová, ThD.   




