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Jméno autora: Daniel Zýskal 

Název práce: Vyhodnocení zkušeností s přípravami dospělých žadatelů o křest v Pardubicích 

v letech 2007-2017 

Vedoucí práce: ThLic. Ing. Marie Zimmermannová, Th.D. 

Aktuálnost tématu práce: téma vychází z reálných zkušeností v konkrétní farnosti a jeho 

aktuálnost spočívá v potřebě přizpůsobovat edukační programy pro žadatele o křest jejich 

konkrétním potřebám 

Zaměření práce: spíše praktické; v teoretické části autor představuje přístup k přípravě 

dospělých žadatelů o křest na základě základního církevního dokumentu, tj. liturgické knihy 

Uvádění do křesťanského života, což odpovídá současnému trendu katechetiky uplatnit 

v přípravách ke svátostem katechumenátní model katecheze. Jádro práce tvoří praktická část, 

v níž se autor snaží popsat a reflektovat změnu přístupu k přípravě, a to od naukového modelu 

obsahujícího jen vybraná témata bez vzájemných souvislostí ke katechumenátnímu modelu 

respektujícímu potřeby žadatelů. 

Jazyková a stylistická úroveň práce: velmi dobrá, práce je čtivá a srozumitelná 

Rozsah práce: 52 s., rozsah je přiměřený 

Použitá literatura: odpovídá tématu: základní církevní dokumenty, tituly českých a 

zahraničních odborníků  

Formální stránka práce: odpovídající pravidlům UHK 

Využitelnost pro praxi: užitečné srovnání vycházející z praxe 

Cíl práce: byl splněn v plném rozsahu 

Úroveň závěrečné práce: vyhovující požadavkům 

Konkrétní náměty, připomínky nebo otázky vyžadující doplnění u obhajoby: 

Jako vedoucí práce oceňuji odvahu autora reflektovat přípravu na přijetí iniciačních svátostí, 

kterou sám zakusil, oslovit další účastníky a pokusit se o určitý nadhled při srovnání dvou 

modelů, které se v přípravě ve zvoleném časovém období uplatnily. Autor se vytčeného úkolu 

zhostil poctivě, pracoval jak s teologickými východisky, tak se zkušenostmi účastníků procesu 

uvádění do křesťanského života a své výsledky solidně zpracoval a popsal.  

K práci nemám žádné zásadní připomínky a doporučuji ji k obhajobě. 

Konkrétní otázky k obhajobě nemám.  

Výsledné hodnocení: Předložená bakalářská práce splňuje podmínky a nároky kladené na 

odbornou práci. Její zpracování je velmi dobré. 
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