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 Téma, cíl a metoda práce 
  

Téma práce považuji za velmi dobře zvolené, cíl je formulován jasně (ve stručné podobě 
vlastně už v názvu bakalářské práce), struktura je logická. Mám za to, že studentka udělala 
dobře, když otázku charakteristiky nových náboženských hnutí a teorie denominalizace i 
dějiny ekumenismu vyňala z textu a vložila je mezi přílohy. Práce je v této podobě skutečně 
„dynamická“ – sleduje jednu linii a rychle a přehledně spěje k dosažení cíle. Zvolená metoda 
popisu a následného srovnání pojetí dvou svátostí (křtu a eucharistie) u svědků Jehovových a 
v hlavním proudu protestantismu je podle mého soudu vhodná. 
 
 

 Věcný obsah a přínos 
 

Text kolegyně Flídrové se mi jeví jako inspirativní a přínosný zvláště pokud uvážím, že se 
jedná o práci bakalářskou. Zdá se mi, že s prameny (tedy texty svědků Jehovových) pracovala 
velmi pečlivě. Zvláště některé pasáže (především o vývoji pojetí křtu) považuji za velmi 
zdařilé a skutečně využitelné v další badatelské práci. 
 Oceňuji studentčinu odvahu předjímat vývoj společenství svědků Jehovových na základě 
teorie denominalizace v horizontu několika desetiletí a její snahu poněkud připravit protes-
tantské církve na tento možný vývoj. Studentka nepropadá naivnímu optimismu, na druhou 
stranu má ale odvahu narušovat negativní stereotypy, které se o společenství svědků v pro-
testantských církvích běžně objevují.  
 Nenacházím věcné chyby, ačkoli úvodní obecná charakteristika společenství svědků 
Jehovových je zjednodušená až téměř k hranici nepřesnosti. 

 
 

Forma práce 
 

Také s formou práce jsem velmi spokojen. Studentka použila relevantní prameny i odbornou 
literaturu a dobře na ně odkazuje. Sloh je odpovídající, jazyk kultivovaný, pravopis v po-
řádku. Slabé je snad pouze anglické Summary. 
 
 

Celkové hodnocení 
 

Bakalářskou práci studentky Moniky Flídrové hodnotím stupněm výtečně (A). 
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