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Hodnocení po obsahové stránce:   

Předložená bakalářská práce se věnuje problematice sester salesiánek neboli členkám kongregace 

Dcer Panny Marie Pomocnice a to ze zorného úhlu jejich působení na území Plzeňské diecéze. 

Bakalářská práce si klade za cíl, zcela správně v duchu studijního oboru bakalaureantky, představit 

zejména tu činnost kongregace, kde se pojednává o jejím výchovném působení na děti, mladé lidi 

i dospělé a to za pomoci jednorázových i pravidelných volnočasových aktivit.  

Bakalářskou práci lze proto rozdělit v podstatě do třech částí – v prvé se jedná o jakýsi historický 

úvod, ve kterém autorka pojednává o historii založení kongregace v Itálii 19. století. Neopomenula 

v této souvislosti ve své bakalářské práci ani dva krátké medailonky - dona Bosca a Marie Dominiky 

Mazzarello, jejíchž životní dílo úzce souvisí s již jmenovanou kongregací. V druhé části své 

bakalářské práce pojednává autorka o tom, jak se kongregace dostala na území Čech a ve stručném 

přehledu líčí působení kongregace v Čechách až po současnost. Nedílnou součástí této kapitoly 

pak je i pojednání o zásadních metodách práce salesiánů a salesiánek s mladými lidmi. Třetí část 

bakalářské práce líčí podrobně již konkrétní situaci – činnost a aktivity sester salesiánek na území 

Plzeňské diecéze. Práci lze označit za zdařilou, stanovené cíle se bakalaureantce podařilo naplnit. 

 

Hodnocení po formální a jazykové stránce 

Práce je vypracována v rozsahu 62 číslovaných stran a to včetně několika stran textových a 

obrazových příloh. Citace se v předložené práci vyskytují v dostačujícím počtu 71, jejich provedení 

je v souladu s metodickou příručkou. Stylistickou vyspělost práce je nutno označit za dostačující 

pro kvalifikační práci. Práce je přehledně strukturována a jasně členěna. Celková technická úroveň 

zpracování odpovídá požadavkům kladeným na bakalářské práce, byť tu a tam se drobné chybičky 

v citacích a poznámkovém aparátu vyskytují. 

 

Závěrečné hodnocení 

Doporučuji bakalářskou práci připustit k obhajovacímu řízení a navrhuji k rozhodnutí komisi 

hodnocení výborně / velmi dobře a to s ohledem na průběh obhajoby.  
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