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Jako cíl své bakalářské práce si autorka stanovila navrhnout katecheze o působení Ducha
Svatého v iniciačních svátostech a ve svátosti smíření pro období mystagogie. Práci člení
do tří kapitol, z nichž první dvě pojednávají o Duchu Svatém a jeho působení jednak
v dějinách spásy, jednak v procesu křesťanské iniciace. Jádro práce představuje třetí
kapitola. Autorka se v ní zabývá obdobím mystagogie, konkrétně jeho účelem a významem
pro neofyty. Pak se vrací k působení Ducha Svatého v jednotlivých inciačních svátostech,
přičemž opět vychází z Bible a z liturgie pojednávaných svátostí.
Práce je zpracována pečlivě a z hlediska obsahu v podstatě bez chyb, odhlédneme-li od
drobných nepřesností, jež se vyskytují pouze sporadicky. Na druhou stranu je třeba
poukázat na to, že vzhledem k vytčenému cíli v práci schází didaktický prvek resp. alespoň
nástin didaktického postupu během katechetických setkání s neofyty. Lze se domnívat, že
tento nedostatek je v přímé souvislosti s tím, že autorka práce během studia pravděpodobně
nemohla navštěvovat didaktiku katecheze.
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