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Cíl práce: 
Autorka práce Ivana Krutská si zvolila poměrně zajímavé téma, které může rozšířit její dosavadní 
znalosti církevních dějin středověku a přinést užitečná zjištění pro soudobé postavení 
valdenských. Autorka si klade za cíl své bakalářské práce objasnit, proč „pod tíhou represí křížové 
výpravy a pronásledování inkvizicí přežilo pouze hnutí valdenských kdežto katarská církev 
nikoliv…, které aspekty jejich organizace a učení to zapříčinily“ (s. 9). Mohu konstatovat, že tento 
cíl na úrovni bakalářské práce, kterou předložila, byl splněn.  
 
 
Obsahové zpracování: 
V úvodu své práce autorka definuje cíl práce, metodologii vědecké práce a strukturu práce.  
Práce je rozdělena do pěti kapitol. Kapitola první se týká samotné problematiky hereze a jejímu 
znovuoživení na západě v období 11. století; obě následující kapitoly jsou reflexí vzniku a vývoje 
heretických hnutí. Poslední kapitoly jsou věnovány křížové výpravě proti albigenským a 
inkvizičnímu postupu vůči heretikům. V závěru se autorka vyrovnává s cílem své práce (s. 99). 
 
Zvolené téma je zpracováno v zásadě na základě sekundární odborné literatury, nepříliš rozsáhlé; 
převažuje deskriptivní metodologie. Práce je přehledně uspořádána a logicky vnitřně členěná.  
 
Autorka vychází z jediného pramenného zdroje (Staré francouzské kroniky, 1962) a čerpá z děl 
autorů jako Zbíral, Brenonová, Molnár, Rudolph, Hroch, Given atd. Využívá standardní světové 
lexikum (Dictionary of the Middle Ages (1989).   
 
 
Formální zpracování: 
Seznam zkratek je uveden. Autorka se správně držela citační normy ISO 690. Počet překlepů je 
nepatrný (např. správně bakalářské namísto baklářské na str. 8). Jazyk autorky je čtivý a styl na 
velmi dobré úrovni.  
 
Doporučení pro obhajobu: rozvedení teze, že hnutí valdenských „se dokázalo přizpůsobit 
pronásledování a postupně splynout s reformací, jež nesla stejné myšlenky jako ono samo.“ (s. 
99). 
 
 

Celkové hodnocení a navržený klasifikační stupeň: 
 

Autorka práce vytvořila s pomocí pramenné a odborné literatury výsledek, který splňuje nároky 
kladené na bakalářskou práci.  
 
 
Práci hodnotím jako výbornou. 
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