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Záměrem autorky předložené bakalářské práce bylo popsat a kriticky analyzovat 

evangelizační prázdninový pobyt ENTERcamp (srov. s. 10). Vzhledem k tomu, že 

předpokladem kritické analýzy je použití vhodných kritérií, navrhl jsem autorce, aby větší 

část práce věnovala rozboru problematiky evangelizace mládeže, která by pak vyústila ve 

stanovení těchto kritérií, o což se autorka pokusila. Pro samotnou analýzu by sice bylo 

vhodnější, kdyby autorka k ověření kritérií použila nejen dokumenty a svědectví organizátoru 

ENTERcampu, ale provedla vlastní výzkumné šetření mezi jeho účastníky. To by však 

přesáhlo rámec bakalářské práce. 

Struktura práce je poměrně složitá, přesto všechny  kapitoly mají svoje opodstatnění a 

vzájemnou návaznost. První tři kapitoly jsou věnovány pojmu evangelizace. Ve čtvrté 

kapitole se autorka pokouší stanovit teologická, etická a psychologická kritéria pro 

evangelizaci probíhající v rámci pastorace mládeže v katolické církvi. Pátá kapitola se již 

zabývá konkrétním tématem evangelizačních aktivit zaměřených na mládež; pro zařazení do 

kontextu pastorace mládeže se však jevilo užitečné zařadit do této kapitoly také tři odstavce 

věnované pojmu „pastorace mládeže“ a jeho konkretizaci v podmínkách katolické církve 

České republiky. Kapitoly 6-8 jsou již aplikační: popis a analýza pastoračního programu 

ENTERcamp, jakož i závěrečné doporučení, které můžeme chápat jako praktický výsledek 

bakalářské práce. 

Po stránce vnější úpravy je práce na výborné úrovni. Také stránka formální je 

v pořádku. Je třeba ocenit pečlivost autorky při uvádění odkazů. Pouze trochu problematické 

je rozdělení bibliografie na tištěné materiály a internetové zdroje, protože 5 z 9 pramenů 

uvedených mezi internetovými zdroji jsou původně tištěné publikace, které jsou dostupné i v 

„papírové“ formě. 

Předložená práce je na velmi dobré jazykové úrovni. Přestože autorka používala 

mnoho pramenů, podařilo se jí vytvořit originální, jednolitý a čtivý text. Jazykovou úroveň 

mírně ruší několik překlepů či drobných gramatických chyb (s. 11, 15, 17, 20, 27, 37, 43); na 

s. 48 chybí jedno slovo, na s. 52 patrně část věty na konci stránky. 

Obsahová stránka práce dle mého soudu převyšuje průměrnou úroveň bakalářských 

prací z praktické teologie. Pro objektivní zhodnocení předložené práce doporučuji, aby 

autorka v rámci obhajoby vysvětlila především svůj metodický postup, ale také vlastní 

motivaci. Obojí pomůže objasnit jak přínos, tak i limity této bakalářské práce. 



Pro objasnění a jako podklad k diskusi navrhuji, aby studentka při obhajobě 

odpověděla na následující otázky: 

1) Proč práce obsahuje nejen teologická, ale také etická a psychologická kritéria? 

2) Je „bibliocentrický model překladu“ charakteristický pro evangelické církve (obecně)? 

3) Pokud jsou „starci“ na ENTERcampu odvozeni od pojmu „starec“, koho tento pojem 

označoval? 

4) Proč jsou na s. 42 „mladí dospělí“ zařazeni mezi „adolescenty“? 

Na základě odborného přínosu předložené bakalářské práce, doporučuji tuto práci 

k obhajobě. Vzhledem k obtížnosti tématu a kvalitě jeho zpracování doporučuji hodnocení 

„výborně“ (A). 
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