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Otázky a náměty k diskusi při obhajobě: 

1. Jaké aktuální odkazy salesiánské pedagogiky považujete za naprosto nenahraditelné 
v současné výchovné praxi?

2. Lze salesiánské principy výchovné práce užívat i u dětí a dospívajících, jejichž rodiče 
si nepřejí náboženské ovlivňování?

3. Existují možnosti, jak ověřovat efektivitu salesiánské výchovné práce?

Celkové hodnocení práce (klady, nedostatky): 

Předložená diplomová práce je výsledkem dlouhodobé, trpělivé a soustředěné práce 
diplomantky nad tématem života a díla dona Boska a následně nad pedagogickými principy 
salesiánské pedagogiky. Jejím speciálním přínosem, který je třeba zejména ocenit, je kritické 
prozkoumání teoretické otázky, zda lze salesiánský výchovný systém považovat z dnešních 
odborných hledisek za sociálně pedagogický typ práce.

Text má jasnou koncepci a přehlednou strukturu, je založen na bohaté literatuře české i 
zahraniční provenience, práce se zdroji je korektní, odborný jazyk kultivovaný, zacházení 
s detailně definovanými pojmy přesné. 

Autorka nepracuje kompilačně, je schopna hlubší analýzy textů a samostatné interpretace. 
Propojuje jak historický kontext dobou podmíněného vzniku Boskova systému a detailní 
obeznámenost s jeho teologickými východisky a pedagogickými principy, tak současnou 
reakci salesiánské pedagogiky na nároky a potřeby postmoderní doby. Tento přístup 
přesvědčivě ukazuje aktuální i dobově podmíněné aspekty Boskova díla, propojuje minulost 
s přítomností.

Velmi zdařilá je analýza sociálně pedagogických postupů uplatňovaných v salesiánském díle 
a odborně fundované prokázání jeho oprávněného vřazení do sociálně pedagogického 
kontextu.

Oceňuji dále obeznámenost autorky s konkrétními projekty salesiánské práce v ČR a sociálně 
pedagogickou interpretaci činnosti salesiánských středisek mládeže. V neposlední řadě je 
třeba vyzdvihnout autorčino odborné zaujetí tématem, které je překračuje obvyklý rámec 
prací diplomových.

Doporučení k obhajobě: doporučuji

Navrhovaná klasifikace: výborně

V Berouně, dne 9. 7. 2011 ________________________
PhDr. Jitka Lorenzová, Ph.D.
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