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Autorka předkládá bakalářskou práci o rozsahu 73 číslovaných stran. 
Práce je dobře graficky zvládnuta, gramatická úroveň je dobrá, stylistická forma je rovněž 
kvalitní, citace jsou uváděny dle normy a smysluplně (jen trochu nadbytečně je při biblických 
odkazech uváděno i číslo strany). 
 
V Úvodu autorka formuluje cíle práce: „…shromáždění dostupných informací a pohledů na 
pastoraci z různých úhlů, …zformulování obecného rámce duchovní obnovy pro mládež … 
představit, o  čem všem by měl vedoucí duchovní obnovy přemýšlet a co si stanovit v rámci 
její přípravy … popis realizace konkrétní duchovní obnovy pro mládež.“ (s. 8-9) 
 
V první kapitole je pojednáno obecněji o pastoraci, pastoraci mládeže, duchovní obnově a 
duchovní obnově pro mládež, přičemž podkapitola 1.3.2 je věnována Ignáci z Loyoly, 1.3.3 
Antonymu de Mello a 1.3.4 Janu Boscovi. U prvních dvou osobností však autorka nečerpá 
z primárních pramenů, ale pouze ze sekundární literatury. 
Druhá kapitola je věnována podrobněji duchovní obnově pro mládež – jaká je její cílová 
skupina z různých hledisek, jaké jsou cíle a metody duchovní obnovy pro mládež. 
Třetí kapitola uvádí na příkladu z praxe, jak by mohla vypadat příprava a realizace i 
zhodnocení duchovní obnovy pro mládež. 
 
V krátkém závěru autorka shrnuje hlavní náplň práce, poukazuje na nedořešené další otázky, 
kterými by bylo dobré na práci navázat. Přes všechnu propracovanou metodiku autorka 
poukazuje na lidskou částečnost v oblasti duchovní, zároveň však také svou prací upozorňuje, 
že dobrá duchovní obnova vyžaduje profesionální péči. 
 
Bezmála sedm tiskových stran shromážděné literatury a pramenů k tématu svědčí rovněž o 
autorčinu přehledu, který v průběhu psaní bakalářské práce získala. 
 
K diskuzi:  Jaká fáze duchovní obnovy pro mládež je z hlediska organizátora nesložitější a 
proč? 
 
Předložená bakalářská práce splňuje nároky na daný typ vědeckého pojednání. 
 
Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě. 
 
Navrhované hodnocení: výtečně. 
 
 
V Praze dne 26. května 2011   PhDr. Zuzana Svobodová, Ph.D. 


