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TÉMA DIPLOMOVÉ PRÁCE: Historie baptistických sborů na Liptove 

Počítačový otisk, text je psán ve slovenském jazyce, celkem 96 listů, text psán po jedné straně listu, 

poznámkový aparát umístěn pod čarou, celkový počet poznámek 353. Formální úprava a členění odpovídá 

nárokům kladeným na diplomovou práci. 

Cíl práce: nastínění dějinného vývoje baptismu na Uptove po stránce klíčových osobností, organizace a misie 

(viz str. 7). 

Téma diplomové práce je nadprůměrně náročné vzhledem k malému množství zachovaného materiálu a jeho 

zpracování. Diplomantka provedla rozsáhlý archivní výzkum a práci postavila na analýze získaných pramenů, 

přičemž :Využila nepříliš početné sekundární literatury. Teologický vývoj baptismu na Uptove bohužel provést 

nemohla, neboť nejsou zachovány žádné významné teologické studie. 

Těžiště práce tvoří šest kapitol, které jsou chronologicky seřazené (počátky baptismu na Slovensku a na Uptove; 

období I. světové války před a mezi válkami; období II. světové války; období komunismu, období po roce 

1989)a vnitřně rozdělené charakterizující jednotlivé sbory v daných obdobích; kapitola sedmá je teologickou 

reflexí jednotlivých oblastí života sborů. 

Mohu konstatovat, že 

1. práce splnila zadané cíle s přihlédnutím k dostupnosti pramenného materiálu, 

2. diplomantka postupovala samostatně a pečlivě při své práci, 

3. předkládaná práce má logickou stavbu, 

4. diplomantka prokázala schopnost pracovat s archivním materiálem a ostatní odbornou literaturou, 

5. zvolené metody byly adekvátní tématu, 

6. diplomantka se snažila poctivě vytěžit dostupný materiál, 

7. úprava práce je výborná, velice zajímavá je obrazová příloha 

8. stylistická úroveň je rovněž výborná. 

Domnívám se, že provedený nástin vývoje baptismu a baptistických sborů na Uptove bude využit samotnými 

sbory k dějinné sebereflexi. 

Připomínky a otázky k event. zodpovězení při obhajobě: 

Diplomantka uvádí - zcela správně - jako jednu z klíčových postav sboru ve Vavrišove významného českého 

náboženského myslitele, představitele unitářství, Norberta Fabiána Čapka. Dovolím si v této souvislosti položit 

otázku, zda existují archivní materiály k jeho působení v baptistických sborech na Uptove. 

Práce nereflektuje vztahy jednotlivých baptistických sborů - což je legitimní, nebyl to jeden z předem 

deklarovaných cílů - s ostatními konfesemi na Uptove. Přesto se však tato otázka přirozeně naskýtá. Lze na 

základě dochovaných pramenů charakterizovat tyto vztahy pro jednotlivá období? 

Navržený klasifikační stupeň: výborně 
v Praze dne 27. srpna 2010 


