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Diplomová práce Bc. Marcely Garncarzové je věnována křestnímu obřadu v Církvi československé 

(husitské) - CČS(H), jeho vývoji a teologickým důrazům. S ohledem na jejich vzájemný teologický i 

historický vztah byl do práce zahrnut i svátostný obřad biřmování. Pokud je mi známo, od vydání 

Agendy CČSH roku 2006 nebyla zvolenému tématu doposud věnována v absolventských pracích 

předložených na HTF UK systematická pozornost. Autorka si tedy zvolila téma původní. 

Zpracování tématu je v předložené práci rozděleno do tří kapitol. V první z nich autorka předkládá 

schematický nástin vývoje křestního obřadu (a biřmování) s důrazem na jeho specifika v kontextu 

západní liturgické tradice. Je zaměřena na římskou tradici křestního ritu, která tvořila pozadí prvních 

návrhů křestního ritu v CČS(H). Přehled je zakončen nástinem současné podoby křestního ritu 

v římsko-katolické církvi. Kapitola má výrazně kompilační charakter a tvoří úvod ke kapitole druhé, 

kterou autorka představuje jako vlastní jádro své práce. Některé části kapitoly jsou až příliš závislé na 

jediném (sekundárním) prameni. 

Druhá kapitola sleduje základní linii vývoje křestního obřadu v CČS(H) od prvního návrhu Karla 

Farského až po současné formy křestního obřadu, jak jsou ustaveny v Agendě CČSH z roku 2006. 

Autorka postupně představuje jednak návrhy křestního obřadu, jednak ty formy křestního obřadu, 

které církev přijímala za závazné a zahrnovala do jednotlivých agend. Každý z návrhů i každá z forem 

křestního obřadu jsou autorkou pečlivě popsány – a to jak po stránce textové, tak rituální - a v závěru 

příslušných podkapitol i zhodnoceny v dílčím shrnutí. V něm se vedle popisné uplatňuje i metoda 

komparační. Ačkoli první kapitola představuje historický kontext křestního obřadu v CČS(H), autorka 

svá zjištění ve vlastní práci s prameny nevyužívá, obě kapitoly tak stojí spíše vedle sebe, bez 

uceleného vědomého propojení. Podobně je tomu i s kapitolou třetí, která uvádí do základní 

systematicko-teologické diskuse o svátosti křtu a biřmování v dosud mladé tradici CČS(H). Autorce se 

proto nedaří prohloubení popisně-komparačního přístupu směrem k analyticko-syntetické práci 

s prameny. To je vlastně tím nejvýznamnějším, co v práci postrádám – soustavnou snahu o 

teologickou reflexi jednotlivých podob křestního obřadu v CČS(H) a jejich vzájemného vztahu. 

Autorka téma zpracovala samostatně, pečlivě a přehledně. Více než ¾ práce jsou založeny na práci 

s původními prameny, při které se nemohla opírat o dostupné předchozí zpracování tématu. Až příliš 

upozadila sama sebe, nedává tak možnost poznat její vlastní pohled a hodnocení křestního obřadu 

CČS(H), jeho vývoje i teologických specifik. 

Po formální stránce práce splňuje základní požadavky kladené na diplomové práce. Autorka řádně 

cituje a uvádí povinné bibliografické údaje. Součástí práce je anotace i resumé v anglickém jazyce. 

V ojedinělých případech je chyba ve shodě podnětu s přísudkem (zejména u podst.jm.stř.rd.pl.) a 

interpunkci (oddělení vedlejší věty čárkou).           

Navrhuji ohodnocení práce známkou velmi dobře (2).     

V Praze 29.8.2014       Pavel KOLÁŘ, Th.D.  


