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Počet stránek textu (bez příloh): 120 
Počet stránek příloh: 0 
Počet titulů v seznamu literatury: 73 + 52 elektronických 
 
 
 
Formální zpracování:  
¨ 
Jazykové vyjádření (dodržování pravopisné normy, 
stylistické schopnosti, zvládnutí odborných výrazů) 
 
 
Zacházení s odbornou literaturou a prameny (citace,  
parafráze, odkazy, dodržení citačních norem) 
 
 
Formální zpracování (jasnost tématu, rozčlenění textu,  
průvodní aparát, poznámky, přílohy, grafická úprava) 
 
 
Metody práce 
 
Vhodnost použitých metod 
 
Využití výzkumných empirických metod 
 
Využití praktických zkušeností 
 
 
Obsahová kritéria a přínos práce 
 
Přístup autora k řešené problematice (samostatnost,  
iniciativa, spolupráce s vedoucím práce, originalita) 
 
Naplnění cílů práce 
 
Vyváženost teoretické a praktické části 
 
Návaznost kapitol a subkapitol 
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Dosažené výsledky, odborný vklad,  
použitelnost výsledků v praxi 
 
Vhodnost prezentace závěrů práce 
 
 
Otázky a náměty k diskusi při obhajobě:  
 
1. Z čeho vycházela autorčina motivace pro volbu tématu práce? 
 
2. Autorka se v textu několikrát zmiňuje o tzv. oratoři. V pojetí dona Boska byla oratoř 
orientována také na náboženskou výchovu dětí. V dnešním pojetí, jak se zdá, převládá pojetí 
oratoře jako místa s nabídkou nejrůznějších nenábožensky zaměřených aktivit. 
    Otázka: Objevuje se v dnešních oratořích i prvek náboženské výchovy nebo zcela vymizel?  
   
 
 
 
 
Celkové hodnocení práce (klady, nedostatky):  
 
 
Cílem předkládané diplomové práce je podle autorky hledání odpovědi na otázku, zda a 
nakolik lze na salesiánské aktivity (zvláště pak na práci salesiánských středisek mládeže) 
pohlížet jako na sociálně pedagogickou práci. Autorka se k naplnění hlavního cíle svého textu 
dostává skrze velmi zevrubný popis historického kontextu vzniku salesiánské pedagogiky, 
podrobně se zabývá osobností jejího zakladatele, Jana Boska, a analyzuje jeho hlavní 
pedagogické principy a cíle. Postupně autorka přechází k aktuální podobě salesiánské 
pedagogiky, k jejím mnoha podobám a formám a v závěru i k jejím sociálně pedagogickým 
aspektům. Právě tato (5.) kapitola je, jak se domnívám, nejcennější částí práce. Zejména 
podkapitola „Koncepce salesiánské pedagogiky pod zorným úhlem sociální pedagogiky“ 
představuje trefné srovnání kritérií sociálně pedagogické práce s charakteristikami pedagogiky 
salesiánské. Z textu je znát výrazné porozumění problematice, autorka využívá velmi bohatou 
a pestrou škálu odborné literatury a ke zpracování tématu přistupuje s nebývalou pečlivostí. 
Avšak právě tato pečlivost (která, jako taková, je jistě chvályhodná) na některých místech 
poněkud ruší plynulý tok jinak zajímavého textu: např. v podkapitole popisující jednotlivá 
salesiánská střediska mládeže a jejich konkrétní aktivity by autorka nemusela uvádět jejich 
otevírací dobu. 
Práce je koncipována jako teoretická, jednotlivé kapitoly a podkapitoly na sebe plynule a 
vhodně navazují. Drobné výhrady se týkají některých formálních charakteristik textu. 
Domnívám se, že uvádí-li autorka v začátku práce klíčová slova, mohla by je v úvodních 
pasážích definovat tak, aby si čtenář, vyskytne-li se pojem v dalším textu poprvé, vybavil jeho 
význam. To se týká např. pojmu „oratoř“, který v textu zazní poprvé na s. 19 a není vysvětlen 
(je pojednán až o několik stránek dále). Drobnou poznámku bych měla také k poznámkovému 
aparátu, který je na některých místech až příliš květnatý (např. s. 34). Dále - pokud autorka 
cituje častěji z jednoho pramene, mohla by čtenáři usnadnit orientaci v textu tím, že by vždy 
na nové straně zdroj znovu uvedla a teprve poté odkazovala na „tamtéž“.  
Jako celek však působí práce velice kultivovaně a přehledně. Ocenit lze důkladnou rešerši 
pramenů, schopnost jejich reflexe a srovnání, a také, v neposlední řadě, výběr takového 
tématu, které velmi dobře dokládá, že efektivní způsoby práce s dětmi a mládeží lze hledat i v 
moudrosti našich předchůdců. 
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