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1. Kritické zhodnocení

Kritéria hodnocení
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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)

V práci postrádám bližší charakteristiku obou spiritualit, včetně jejich historických 
souvislostí. Máme-li porovnat dvě spirituality, je třeba napřed vyložit, čím jsou 
charakteristické a v čem spočívají a potom se ptát na závislost jedné na druhé. Stěžejní 
otázkou by bylo, zda Don Bosco spiritualitu sv. Františka blíže znal a zda z ní vycházel. Nelze 
si představit práci, která pojednává o spojitosti dvou spiritualit a tuto otázku si neklade.
Autorka ji však pomíjí.

Bylo by třeba důkladněji se zabývat situací rozvíjejícího se kapitalismu v severní Itálii v 19. 
století a společenskými poměry, právě tak jako historickou, hospodářskou a společenskou 
situací v Assisi ve 12. a 13. století. Každý světec je přece dítětem své doby.

Autorka práce zřejmě vychází z premisy, že existuje paralela mezi spiritualitou Františka z 
Assisi a Jana Boska, a snaží se tento předpoklad doložit, ovšem metodicky nesprávně. Uniká 
jí totiž, že podobných paralel s jinými světci a řeholemi je možno najít mnoho a že nejsou 
ničím specifickým, že to jsou mnohdy obecné charakteristiky řeholního života vůbec. Obecné 
rysy povolání, chudoby, služby, vztahu k Panně Marii a k církvi více méně charakterizují 
všechny řeholníky a nejsou vymezením specifické podoby obou spiritualit. Přes úpornou 
snahu paralely najít přesto musí konstatovat, že je často mezi oběma světci víc rozdílů než 
podobností. Je třeba spíš poukázat na nesrovnatelnost obou osobností, danou už odlišným 
stavem společnosti a církve v odlišných dobách.

Zvláštním rysem spirituality Dona Bosca bylo i jeho úsilí vychovávat zbožné křesťany a 
dobré občany. Jeho důraz na život občanské společnosti, na vzdělání, kvalifikaci a zaměstnání 
samozřejmě sv. František neměl.

Ne vy jste si vyvolili mne
Je zřejmé, že duchovní a životní cesty sv. Františka a sv. Jana Boska byly značné odlišné. Sv. 
František žil rozmařilým životem, od kterého se odvrátil. Sv. Jan Bosko žil od počátku v 
chudobě a v jeho životě nevidíme žádný rozhodující bod odvratu od dosavadního života a 
příklonu k Bohu. Zřeknutí se kejklířství a účasti na hostinách (s. 19 a 24) tímto obratem není. 
Je však zvláštním rysem spirituality, který ale bohužel autorka ponechává bez bližšího 
povšimnutí. Proč se zříká věcí, které nejsou samy o sobě špatné?

Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe
I v této kapitole nacházíme více rozdílů než podobností mezi oběma osobnostmi.

Chudoba
Všichni řeholníci všech řádů a kongregací skládají slib čistoty, chudoby a poslušnosti. Sv. 
František byl ve svém požadavku chudoby radikální (také s tímto požadavkem narazil u svých 
bratří na odpor). Nelze však tvrdit, že v jeho pojetí chudoby existuje analogie se spiritualitou 
Dona Bosca větší než s kteroukoliv jinou. Naopak lze poukázat na rozdíl v pojetí chudoby. Sv 
František pocházel z bohaté rodiny a pro chudobu se sám rozhodl, Jan Bosco pocházel z 
chudé rodiny a chudobu svou i své mládeže přijímal jako danost. Práci pro chudou mládež a 
chudé lidi vůbec zasvětil své dílo.

Vztah k Panně Marii
Jsou i jiné spirituality, které zdůrazňují vztah k Panně Marii. Samozřejmě mají mnoho 
společného, ale nelze tvrdit, že Don Bosco v tom byl zvlášť závislý na sv. Františkovi. Jeho 



spiritualita se mnohem výrazněji orientovala podle sv. Františka Saleského.

Literatura
Existuje mnoho odborné literatury o sv. Františkovi i o sv. Janu Boscovi. Výběr, na kterém je 
postavena práce, je velmi úzký a specificky zaměřený. O sv. Františkovi jsou to legendy a pak 
duchovně zaměřená literatura. O sv. Janu Boscovi postrádáme důležité životopisy (Alberti) a 
další odborné knihy. O obou světcích existuje značné množství odborné literatury, dokonce i 
v českém jazyce, ze které ovšem autorka nečerpá.

Text obsahuje mnohá klišé, jež vedou k protiřečení. Např. na s. 41 čteme: První bratří „mezi 
sebou uvažovali, zda mají jít mezi lidi, nebo zda se spíše neuchýlit do samoty a věnovat se 
modlitbě. František, veden Bohem, se rozhodl, že nebude žít jen sám pro sebe, ale pro Krista, 
neboť poznal, že byl Bohem poslán, aby získával duše, které chtěl svést ďábel.“
Alternativa „jít mezi lidi – věnovat se v samotě modlitbě“ ale přece není totéž jako alternativa 
„žít pro Krista – žít jen sám pro sebe“.Copak ti, kteří se věnují kontemplativnímu životu nežijí 
pro Krista?
S tím je v přímém rozporu tvrzení na s. 48, že „Janovo hlásání evangelia bylo oproti Františku 
z Assisi zaměřeno více na spásu duše“. O co víc? Což nešlo Františkovi rovněž o spásu jeho 
bližních?

3. Otázky a náměty práce k diskuzi při obhajobě

Přínos sv. Františka pro spiritualitu je nepopiratelný. Jeho kázání ptáčkům nebo Píseň slunce 
ukazují jeho vztah k celku i jednotlivostem Božího stvoření, kosmický rozměr jeho pohledu.
Přínos Dona Bosca pro samotnou spiritualitu je vlastně minimální, žil v obvyklé kněžské 
spiritualitě své doby. V čem byl tedy jeho přínos pro život církve a společnosti?

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