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Studentka si v předkládané práci vytkla za cíl postihnout základní přínos dvou 

klíčových postav německé reformace Martina Luthera a Filipa Melanchtona. 

Prostředkem k nalezení odpovědí bylo srovnání obou mužů po stránce 

osobnostní, ideové, teologické i organizační. Východiskem k zpracování tématu 

byly příslušné texty Luthera a Melanchotna, dále další důležité prameny a 

základní odborná literatura. 

Svoji bakalářskou práci Kateřina Brdlíková rozdělila do sedmi kapitol, v nichž 

se postupně zabývá předpoklady utváření duchovního a vzdělanostního světa 

obou zkoumaných postava jejich vzájemnou spoluprácí a dále jejich poměrem 

k humanismu a reformaci (kap. 1-4). V posledních třech kapitolách dává autorka 

více nahlédnout do teologického světa obou mužů a skrze jimi vytvořené texty 

(Confessio Augustiniana, Apologie, hlavní Lutherovy spisy) ukazuje na odlišné, 

resp. shodné prvky v jejich pohledu na základní náboženské otázky. Nedílnou 

součást práce tvoří důraz na charakterové odlišnosti Luthera a Melanchtona, 

v nichž studentka spatřuje klíč k pochopení jejich odlišného přístupu k řešení 

reformačních otázek. 

Předkládaná práce splňuje všechny formální požadavky, které jsou na 

bakalářskou práci kladeny. Autorka prokázala schopnost pracovat s příslušnými 

prameny i odbornou literaturou. Jako celek působí práce kompaktně a je 

přehledná a vhodně strukturovaná. Dosažené výsledky a přijaté závěry 

odpovídají postupu práce a výchozím předpokladům. Bakalářská práce je prostá 



pochybení proti stylistice i gramatickým pravidlům. Způsob zpracování lze 

označit s ohledem na požadovanou úroveň bakalářské práce za originální, takže i 

přes relativní frekventovanost reformačního tématu v současné historiografii 

působí výsledek velmi pozitivně. Jediným nedostatkem je nepřesné odkazování 

na poznámky pod čarou (značky kladené před i za interpunkci), což ale 

přestavuje marginálii. 

Lze konstatovat, že odbornou i formální úrovní práce vyhovuje nárokům 

kladeným na bakalářskou práci a je možno ji doporučit k obhajobě. Navrhuji 

klasifikaci výborně. 
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