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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

nesplňuje

splňuje s
výhradami

splňuje
s drobnými
připomínkami

Kritéria hodnocení

splňuje bez
výhrad

1. Kritické zhodnocení

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

Cílem této práce je navrhnout katecheze na vybraná témata pro období mystagogie, a to o
působení Ducha Svatého ve vybraných svátostech. Cílovou skupinou jsou dospělí neofyté.
Východiskem práce je teologie o Duchu Svatém.
Autorka práci rozdělila do tří kapitol, které jsou přibližně stejně rozsáhlé. První z nich se
věnuje teologii o Duchu Svatém. Čerpá z několika českých publikací z nichž je pořízen výtah
o působení Ducha Svatého v dějinách spásy před Kristem, v pozemském životě Ježíše Krista a
v životě církve.
Druhá čast se týká iniciačního procesu. Autorka popisuje historický vývoj katechumenátu a
charakterizuje křesťanskou iniciaci a její význam.
Obsah první a druhé části by měly být východiskem pro návrh katechezí, prakticky ale tyto
části téměř nesouvisejí, spíše se doplňují.
Třetí kapitola svým nadpisem slibuje nástin mystagogických katechezí pro neofyty. Nejprve
je zde podrobněji rozveden charakter a průběh mystagogického období, což by spíše patřilo
k předchozí kapitole. Část 3.3 nazvaná "Nástin katechezí k vybraným tématům" obsahuje
texty, jejichž vytvoření bylo cílem práce. Autorka se zaměřila na obsah katechezí. Jeho výběr
nezdůvodňuje ani nevychází z kritérií, která by v práci popsala. Zcela pomíjí didaktickou
stránku uvádění neofytů do tajemství působení Ducha Svatého ve svátostech. Jazyk, kterým je
popsaný obsah katecheze, může být pro neofyty obtížně srozumitelný, neboť je čerpán
z teologických knih a církevních dokumentů. Překvapuje, že návrh katechezí nepočítá
s uváděním neofytů do kontaktu s Písmem svatým ani s liturgickými modlitbami a obřady,
když se jedná o katecheze o působení Ducha Svatého ve svátostech. Chybí zde i prostor pro
reflexi zkušenosti neofytů.
Kvalitě práce by prospělo, kdyby se autorka pokusila uplatnit alespoň některé své návrhy
katechezí v praxi a reflektovala jejich průběh.

3. Otázky a náměty práce k diskuzi při obhajobě
Ve své práci na s. 28 uvádíte, že se v českých farnostech "nepočítá s další katechezí, ani
žádným jiným doprovázením neofytů" a dále popisujete závažné důsledky, které to může mít.
V textu není uveden žádný odkaz, jde o Vaši zkušenost nebo soukromý průzkum?
Katecheze o působení Ducha Svatého ve svátostech jsou rozdělené podle jednotlivých
svátostí. Dokážete si představit i jiné uspořádání, když jde o působení téhož Ducha? Je
v jednotlivých svátostech odlišné? Tyto otázky vycházejí ze skutečnosti, že teologické členění
obsahu nemusí být pro život člověka tou nejpraktičtější osnovou.
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