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Předložená práce je vypracována velmi odpovědně a přináší mnoho nového. 
Autorka byla nucena vycházet nejen z literatury, ale také z přímého vlastního 
výzkumu, neboť k některým skutečnostem ani literatura ještě neexistuje. Užívá 
také kroniky jednotlivých obcí, což je rukopisný materiál. 

Rozprava je vyhotovená velmi zdatně, citace jsou bibliograficky správné. 
Rovněž nelze nic namítat proti formálnímu postupu - lze těžko očekávat, že by 
některá metoda byla lepší, než chronologický postup, pro který se autorka 
rozhodla. 

Je pochopitelné, že zpracování nelehkého nového tématu přináší také některé 
obtíže~ Myslím, že v chronologickém postupu měla kandidátka věnovat větší 
pozornost zákonnému rámci, v němž byl rozvoj baptismu na Liptově (a vůbec 
v Horních Uhrách) možný, jaké byly limity za první republiky (odvolání na 
československou ústavu nestačí, byla z kontinuita práva ze staré monarchie). 
Církevní zákony z r. 1949 jsou ale zmiňovány v dostatečné míře. 

Některé skutečnosti jsou uváděny duplicitně. Našel jsem tento jen několikrát, 
ale v případě původně zpracované látky to nehodnotím záporně. Snad by bylo 
třeba před evet. vydáním tento text důkladně redigovat. Za všechny duplicity 
uvádím příklad: citování amerického kosmonauta lrwina na str. 69 se opakuje na 
str. 71. Žádné vážné výhrady proti práci nemám. Oceňuji také skutečnost, že 
autorka se zaměřuje s patřičným důrazem na dobu nedávno minulou a na 
teologickou reflexi života v jednotlivých sborech. 

K práci je přiložen seznam literatury a internetových zdrojů, obé je 
zpracováno formálně správně. Doporučoval bych v seznamu literatury vydělit 
ještě zvlášť rukopisné zdroje (kroniky). Přiloženy jsou i úměrné přílohy: Ústava 
BJB na Slovensku (část), několik dobře volených fotografií a anglické resumé. 

'Závěr: Autorka prokázala a) znalost tématu, b) řemeslnou zručnost - dovede 
pracovat ! odbornou literaturou i prameny, c) schopnost samostatného 
zpracování. Vzniklo velmi původní dílo, čímž byly více než naplně 
podmínky, které jsou pro přijetí magisterské práce kladeny. Práci navrh .. 
výhrad přijmout a hodnotit známkou výborně. 1} 
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