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OPONENTSKÝ POSUDEK DISERTAČNÍ PRÁCE 

 
Název:  Novokřtěnectví jako inspirace pro americkou náboženskou scénu 

Autorka práce:  Klára Tilkovská 

Školitel:  Prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek, PhD. h.c. 

 

Hodnocení po obsahové stránce:   

Autorka si vyvolila velmi zajímavé téma pro svou disertační práci a to výzkum 

problematiky novokřtěnectví se zřetelem na americkou náboženskou scénu. Je nutno 

konstatovat, že téma je to nejenom zajímavé, ale i náročné jak co do obsažnosti, tak také 

vyžaduje teoretické znalosti zkoumané problematiky doprovázené výzkumem ve 

zkoumané oblasti – v našem případě v zemích USA. Autorka si klade za cíl potvrdit 

hypotézu spočívající v následující tezi: „pokud se dnes některé myšlenkové proudy 

amerického křesťanství snaží vracet k tradici, vrací se tím zároveň i k novokřtěneckým 

základům.“ 

Celá disertační práce je autorkou rozdělena do dvou základních tématických okruhů -  

celků. První okruh – respektive díl práce nese název „Novokřtěnecké hnutí v Evropě“ je 

členěn do šesti kapitol. Po nezbytném úvodu, seznamu zkratek a pod. následuje první 

kapitola, která se zaobírá problematikou původu novokřtěneckého hnutí a vzniku první 

novokřtěnecké kongregace. Druhá kapitola, které se jmenuje „Raní vůdci švýcarských 

bratří ve stručnosti“  pojednává velice vuhodně o počátcích novokřtěnectví ve Švýcarsku 

a jsou jmenovány osobnosti jako Felix Manz, Conrad Grebel, George Blaurock, Wilhelm 

Reublin a Michael Sattler. Poté následuje třetí kapitola týkající se novokřtěnců v 

Holandsku, Německu, Čechách a Tyrolsku, která uvádí stručné životopisy významných 

představitelů novokřtěnectví, mezi které patří PilgramMarpeck, Hans Denck, Balthasar 

Hubmaier, Jakub Hutter a Menno Simons. Následující čtvrtá kapitola pojednává o vztahu 

novokřtěnectví a reformační teologie. Autorka zde velice vhodně upozorňuje na texty 
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Schleitheimské konfese z roku 1527 a Dordrechtské konfese z toku 1632. Pátá kapitila 

pak řeší problematiku různých pojetí křtu u novokřtěnců v Evropě. První díl disertační 

práce uzavírá kapitola hovořící o takové problematice jako pohledu novokřtěnců „na 

křesťanský život a církev, odluka církve od státu, problematiku lásky a nenásilí v životě 

novokřtěnců či večeře Páně K této části lze snad vytknout pouze skutečnost, že texty 

konfesí (s. 38 – 42) by si zasloužily spíše místo v příloze a ve vlastním textu práce by 

dostačovala jejich krátká a hutná analýza. další výtkou v této jinak dobré části disertační 

práce je až příliš stručné – slovníkové – zpracování přehledu vůdčích osobností 

novokřtěnců (s. 25 – 34), které dle mého názoru šlo pojednat poněkud podrobněji a by´t 

to nebylo striktně tématem disertační práce – zasadit jejich životní osudy do dobového 

milieu. .  

Druhý díl disertační práce s názvem „Novokřtěnecké hnutí v zámoří“ se tématicky 

zabývá novokřtěnci ve Spojených státech amerických s důrazem na současnost. a je 

doprovozen velice zajímavých výzkumem.  

Po zevrubném prozkoumání disertační práce paní Tilkovské, lze konstatovat, že 

stanovenou hypotézu c cíli své práce svým výzkumem potvrdila. Jak sama uvádí, v 

„současném americkém světě dochází k návratu k novokřtěneckým kořenům. Stále je 

aktuální tradice žít na základě Ježíšova učení a upřímně zdůrazňovat království Boží. Z 

toho hlediska novokřtěncům nestačí jen učení samotné, ale opravdově touží žít královský 

život“.  

Hodnocení po formální stránce:   

Co se dotýká formální stránky předložené práce, grafická úroveň práce odpovídá 

stanoveným požadavkům, překlepy se v předložené monografii téměř neobjevují. Seznam 

použité literatury je relativně dostačující. Celková technická úroveň zpracování je 

v dostačující kvalitě a odpovídá požadavkům kladeným na disertační práci. Snad jen 

obrazové přílohy  ve formě fotografií či převzaté tabulky by měly být spíše umístěny 

v příloze, jak se doporučuje u vědeckých kvalifikačních prací. na druhou stranu musím 

konstatovat, že zejména oceňuji provedení příloh v přehledných tabulkách. Stylistickou 

vyspělost a gramatickou úroveň  lze označit za dostačující pro disertační práci.  

 

Závěrečné hodnocení: 

Předložená disertační práci přináší nové poznatky a proto ji doporučuji připustit 

k obhajobě a po jejím úspěšném obhájení udělit předkladatelce titul Th.D. 
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