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Předkládaná bakalářská práce se zabývá velice zajímavým fenoménem – šířením 

nestoriánského křesťanství do Centrální Asie a jeho vlivem na tradiční kočovnickou 

mongolskou a turkickou víru. Nestoriáni značně působili i na mongolské vládce, což 

autorka velmi podrobně líčí ve stěžejní třetí, čtvrté a páté kapitole své práce.

Práce je přehledně členěna do šesti kapitol, po obsáhlém uvedení do tématu a 

metodiky práce, seznamuje Lucie Chudá čtenáře se vznikem nestoriánské církve, 

komplexně popisuje jejich zvyky a šíření nestoriánského křesťanství do východních 

zemí. Ve třetí kapitole popisuje jeho rozmach V Číně za dynastie Tang a dynastie 

Yüan, ve čtvrté pak uvádí jednotlivé etnické skupiny, které vyznávaly křesťanství na 

území „Vnějšího“ a „Vnitřního“ Mongolska. Zde by se měla autorka zamyslet nad 

vhodností používat termínů čínského správního dělení – Vnější a Vnitřní Mongolsko.

Pátá kapitola zpracovává nestoriánské křesťanství za Velkých chánů, možná by bylo 

vhodné tuto kapitolu logicky přiřadit ke kapitole třetí. Velmi cenná je také poslední 

kapitola, která vyčerpávajícím způsobem shrnuje nestoriánské památky na území 

Mongolska, nalezených a zdokumentovaných vědeckými expedicemi v průběhu 20. 

století

Autorka čerpala opravdu z velkého množství odborné literatury, článků i cestopisů 

(26 knižních titulů, 5 odborných článků i mnoho internetových stránek) vhodnou 

kompilací shromáždila k tématu dostačující množství informací, a podává nám 

celkový obraz o působení nestoriánského křesťanství v centrální Asii. Ukázky 

nestoriánských nápisů a textů z cestopisů jsou velmi vhodně zvoleny a konkrétně 

dokreslují nastíněnou situaci. 

Velmi pečlivě vypracovanou bakalářskou práci však kazí některé grafické nedostatky, 

např. číslo poznámky je zásadně uváděno před tečkou i čárkou, poznámky nejsou 



zakončeny tečkou, značné množství překlepů apod. Přesto však jde o práci vynikající 

a doporučuji ji k obhajobě.
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