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1. Graficko-formální a jazyková stránka 
Graficko-formální stránka práce je uspokojující. Práce má přehlednou logickou strukturu a 
celkem dobře se čte. Gramatických chyb není mnoho. Obsahuje však určité množství chyb 
formálních (např. opakování se v prezentaci smyslu dokumentu Pavla VI. Evangelii Nuntiandi 
na str. 15 a 16, a stejně tak opakování témat v Úvodu; nejednotná forma psaní latinských 
dokumentů – někdy kurzívou, někdy ne; nelogicky použitý anglický výraz pro slovo 
evangelium na str. 14; nejednota v citacích literatury – viz pozn. 29 a 30 nebo nejednotné 
uvádění Závěrečného dokumentu sněmu katolické církve; někdy nerozlišování mezi přímou a 
nepřímou citací, např. pozn. 49). Co do formální stránky někdy není jasné, komu autorka text 
adresuje, jestliže např. na str. 13 uvádí „každého z nás“ – píše jako křesťanka křesťanům, 
nebo se spíše jedná o obecně formulovanou práci obecnému, byť křesťanskému publiku? 
 
2. Výběr a práce s podklady 
Autorka používá značné množství literatury, kterou má pečlivě prostudovánu, což je zajisté 
silnou stránkou její práce. Literatura je z různých oborů, od psychologie přes magistérium, 
dogmatickou i pastorační teologii, spiritualitu, beletrii, až k dokumentům a pastoračním 
plánům jednotlivých institucí, nevyjímaje internetové i cizojazyčné zdroje. Někdy ovšem u 
zdrojů schází bližší údaje (např. srov. pozn. 32, kdy tento pramen není uveden ani v seznamu 
literatury). Zvolená literatura je jinak relevantní a odpovídající, ba ve svém množství 
udivující. 
 
3. Úroveň zpracování 
Téma, které si autorka zvolila, je podle mého názoru velmi vhodné a zároveň obtížné. 
Domnívám se však, že celá práce je zpracována trochu nevyváženě. Analýza pobytu 
ENTERcamp – což má být autorčiným příspěvkem k pastorálně-teologickým analýzám – se 
mi z hlediska celku zdá příliš rychlá; na druhé straně, práce je cenná díky svému souhrnému 
zpracování problematicky pastorace (spíše věřící) mládeže a evangelizačně zaměřených 
prázdninových pobytů pro adolescenty. Lze tedy říci, že autorka cíl práce nakonec splnila. 
   
Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení velmi dobře (B). Jejím hlavním 
přínosem je pokus o reflexi prázdninových pobytů za použití autorčiných vlastních kritérií, 
která nejsou jen tak vymyšlená, ale prozrazují, že autorka dlouze a pečlivě nad tématem za 
pomoci relevantních teologických i psychologických materiálů přemýšlela, a že má 
s tématem, které jí skutečně leží na srdci, i praktickou zkušenost. Prostudovala skutečně velké 
množství literatury a ukazuje, že ji má velmi dobře zvládnutu. 
 
Otázky, podněty k diskusi při obhajobě 
1) Jací lidé na ENTERcamp vlastně jezdí? Jsou-li to věřící mladí lidé (jsem si přitom 
samozřejmě vědom kategorizace mladých na str. 27-28), dá se ENTERcamp skutečně nazývat 
„evangelizačně“ zaměřeným? V čem je specificky „evangelizační“? Jak se zde liší 
„katecheze“ od „evangelizace“?  
 
V Praze 2. června 2013.    Dr. Ing. Ladislav Heryán, Th.D. 


