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Bakalářská práce Vojtěcha Knirsche se věnuje zajímavému a opomíjenému tématu pastorace dospělých. Klade si za cíl posoudit tuto pastoraci v úzce vymezeném teritoriu Prahy 2, a to v rámci
katolické církve. Metoda a struktura práce odpovídá standardním postupům oboru praktická teologie. Přes tento základní dobře nastavený rámec se však autorovi nepodařilo dovést svou práci
ke zdárnému výsledku.
Z formálního hlediska je v ní nejen velké množství pravopisných chyb, ale také stylistické zpracování je často na hranici srozumitelnosti. Nedůsledné je členění kapitol (např. kap. 2 má mluvit
o pastoraci v komplexnosti člověka, ale obsahuje pouze podkapitolu o tělesném stavu; téma kap.
5 je po několika stranách zcela změněno, měla by tedy začít další kapitola). Mnoho chyb se nachází v citacích: různé styly písma (pozn. 54, 55), uvádění autora sborníku (Martinek - Praktická
teologie) bez uvedení autora citavané části, uvádění editora církevního dokumentu (Kašný) jako
jeho autora, jméno autora Pavel II. místo správného Jan Pavel II. Seznam literatury obsahuje
pouze dvanáct titulů, které však nejsou abecedně seřazeny.
Po obsahové stránce je patrná snaha autora reﬂektovat problematiku z různých úhlů, zpravidla
však jen seřazuje informace z různých zdrojů, aniž by s nimi dále pracoval. Je třeba ocenit jeho
výzkumnou práci, kdy se dotazoval zástupců ze všech sedmi zmíněných farností na realitu pastorace dospělých, chybí však hlubší rozbor kvality zjištěných pastoračních aktivit. Závěry, které
uvádí, nejsou dostatečně zdůvodněny (např. na s. 59).
Práce byla konzultována: nepravidelně
Navrhované hodnocení: F
Zdůvodnění, závěr:
Práci považuji za dobře rozpracovanou, ale nedokončenou. Věřím, že dalším úsilím může student
dosáhnout podstaně lepšího výsledku. Proto nedoporučuji práci k obhajobě.
Otázky, podněty k diskusi při obhajobě:
Doporučuji/nedoporučuji k obhajobě: nedoporučuji
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