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Martin Mašita předkládá k obhajobě zdařilou diplomovou práci na téma 

konsolidace luterské víry na území Severní Evropy.   

Východiska jsou autorem definována již v samotném úvodu. Cílem je analýza 

příčin vedoucích k přijetí luteránství jako státního náboženství v severní 

Evropě, reflexe rozdílných postupů a stabilizace nové víry. Cíli je pak podřízena 

metodologie a struktura. Mohu konstatovat, že tento cíl na úrovni předložené 

diplomové práce byl splněn. 

Práce je přehledně uspořádána a logicky vnitřně členěná: dělí na tři stěžejní 

kapitoly (Dánsko a Norsko; Švédsko a Finsko, Island).  

Autor se správně držel citační normy ISO 690.  



Jazyk autora je čtivý a svižný; styl je obratný a kultivovaný.  

 

K danému tématu neexistuje v české odborné literatuře souhrnná 

monografická práce, autor musel ke své práci využít reprezentativní 

cizojazyčnou literaturu převážně z anglofonní oblasti, kterou zdárně vytěžil. Již 

z tohoto ohledu je zřejmý přínos jeho práce.  

 

Autor si zvolil náročné téma a zhostil se jej přesvědčivým způsobem. Prokázal 

znalosti nejen z oblasti církevních dějin, ale i politických a obecných.  

Jednoznačně dokázal politický aspekt přijetí reformace ve Skandinávii. 

 

 

 

  

 
 

 

 
Celkové hodnocení a navržený klasifikační stupeň: 

 

Autor práce vytvořil s pomocí odborné literatury výsledek,  

který splňuje nároky kladené na diplomovou práci. 

 

Spolupráci s panem Ing. Martinem Mašitou hodnotím jako výbornou. 

 

 

Hodnocení diplomové práce: výborně. 
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