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1. Kritické zhodnocení
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A. Formální a jazyková kritéria

Práce odpovídá rozsahovým podmínkám     
Práce má odpovídající jazykovou úroveň (pravopis, 
stylistika)     
Formální zpracování práce (celková struktura a její 
logičnost)     
Dodržení stanovených zásad citačních pravidel; 
formální jednota poznámkového a kritického aparátu   

Zpracování příloh     

Celková typografická úprava     

B. Obsahová kritéria

Práce jasně formuluje své cíle a metodiku jejich 



dosažení     
Práce stanovených cílů dosahuje

    
Práce kriticky pracuje s primárními prameny i 
sekundární literaturou     
Autorovy/autorčiny soudy a hodnocení jsou 
argumentačně podloženy     
Autor/ka umí pracovat s odbornou terminologií a 
využívá jí     
V práci jsou jasně vyjádřeny dosažené cíle

    

C. Celkový přínos práce
Tuto část je vhodné rozvést v bodě 5.

ano Ne

Práce je kompilační prací
              

Práce se zabývá dosud nezpracovaným tématem
              

Práce přináší nové poznatky
              

Práce navrhuje nové metodické přístupy
              

Práce má metodologický/teologický přínos
              



2. Celkové hodnocení práce
(stručná charakteristika (v případě potřeby je možné užít zvláštní přílohy)

Autorka si práci rozvrhla dobře. Celá struktura práce je přehledná a v tom je asi její nevětší 
přínos. Vyjadřování je kultivované, formulace jasné, typografické zpracování textu 
bezchybné. . 
Kritické poznámky jsou tyto: 
Vzhledem k tomu, že jde o diplomovou práci která je kompilační, očekával by recenzent  
bohatší výběr literatury - použitý je dosti chudý. 
Je-li tématem osobnost katechety, bylo by dobré se zabývat ve větším rozsahu otázkami 
osobnosti člověka po přirozené stránce a specifickými nároky na osobnost vzhledem ke 
katechetické službě. 
Poněkud sporný je obsah odstavce 2.1. Pastýř. Zde bychom očekávali aspoň základní 
teologické uchopení pojmu, (obecné kněžství, tři úřady Kristovy) protože v katolické teologii 
katecheta pastýřem ve striktním slova smyslu není, byť se od něho očekává naplnění rolí, 
které autorka uvádí. Navíc o vztahu k Ježíši - pastýři v primárním slova smyslu zde není nic 
uvedeno.  
Závěr práce (jak to bohužel často bývá) je spíš jen „rozšířeným obsahem“, nikoliv vyjádřením 
toho, k čemu autorka (ne jen citované dokumenty!) dospěla. 
Práce vcelku splňuje nároky na magisterskou práci a doporučuji ji k obhajobě. 

3. Otázky a náměty práce k diskuzi při obhajobě

Doporučení práce k obhajobě               doporučuji
Návrh doporučení k obhajobě: doporučuji, nedoporučuji

Datum:           20.1.2013                                                       Podpis:

Má autorka za to, že je nějakým způsobem důležitý věk katechizující osoby vzhledem k věku 
katechizovaných osob, když VDK předpokládá katechizaci od předškolního do seniorského 
věku? Z odstavce 3.2.9, který pojednává o věku, to nedovedu vyčíst




