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   Oponovaná bakalářská práce se soustřeďuje na problematiku vzniku, 

formování a rozšíření novokřtěneckého hnutí v širším  rámci římsko-německého 

prostoru s dalšími územními přesahy (Nizozemí, Uhry). Student si kladl dva 

hlavní cíle, a to jednak představit novokřtěnecké komunity v Čechách a dále 

charakterizovat roli a význam hlavních osobností tohoto hnutí.  Jako východiska 

ke zpracování tématu posloužily vybrané editované i archivní prameny, jakož i  

základní odborná literatura české i zahraniční provenience. 

 

   Svoji bakalářskou práci Jan Kalina rozdělil do pěti hlavních kapitol, jimž 

předchází krátký pokus o úvodní charakteristiku novokřtěneckého hnutí.  První 

kapitola se týká švýcarských reálií, v druhé se autorův zájem rozšiřuje do 

německého prostoru a ve třetí a čtvrté se zaměřuje na české a moravské 

prostředí. Druhá kapitola se rovněž dotýká hlavní osobností novokřtěnců a 

popisuje vrcholnou fázi rozšíření tohoto hnutí, zatímco poslední, 

charakterizovaná pohledem na münsterskou odnož, představuje seznámení 

s konečnou fází formování novokřtěnectví.   

 

   Hodnocená práce představuje poměrně zdařilé zpracování problematiky, 

přičemž je třeba upozornit na značné obtíže, které zvolené téma nutně 

předpokládá. Novokřtěnectví představovalo uvnitř reformačních procesů značně 

nesourodý a navzájem si odporující proud, který se stále vyvíjel a v závislosti na 

jednotlivých významných osobnostech přijímal nové pohledy na řadu 

věroučných a ekleziologických prvků. Autor prokázal solidní orientaci 

v teologické i historicko-společenské oblasti a předložil plastický obraz  vzniku 



a formování hnutí až do jeho ustálení v pacifisticko-kvietistické formě. Celkové 

podobě zpracování by se sice daly vytknout jisté koncepční záležitosti (bližší 

zasazení novokřtěnectví do reformačního hnutí, chybějící pokus o preciznější 

závěrečně shrnutí a strukturalizaci hnutí), na druhou stranu je třeba zohlednit, že 

se jedná o práci bakalářskou, kde rozsah a zaměření textu klade nutná omezení. 

Autor využil širokou nabídku zahraniční literatury a při zpracování tématu se 

vyhnul jak zbytečným odbočením k popisům jednotlivostí (např. při likvidaci 

münsterské komunity), tak nebezpečí pouhého popisu významných osobností. 

Práce proto působí kompaktním dojmem a umožňuje uchopit novokřtěnectví 

v jeho celku.  

 

  Předkládaná práce splňuje všechny formální požadavky, které jsou na 

bakalářskou práci kladeny. Autor prokázal schopnost pracovat s příslušnými 

prameny i odbornou literaturou. Jako celek působí práce kompaktně a je 

přehledná a vhodně strukturovaná. Dosažené výsledky a přijaté závěry 

odpovídají postupu práce a výchozím předpokladům. Lze konstatovat, že 

odbornou i formální úrovní práce vyhovuje nárokům kladeným na bakalářskou 

práci a je možno ji doporučit k obhajobě. Navrhuji klasifikaci výborně. 
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