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Martin Pokorný  předkládá k obhajobě bakalářskou práci na téma vztahující se 
k dějinám gótského národa a jejich christianizace.  Východiska jsou autorem 
definována již v samotném úvodu, cíli je pak podřízena struktura práce.  
Autor v úvodu své práce definuje členění práce na část historickou a 
teologickou.  V první kapitole se snaží přiblížit dějiny gótského národa, jejich 
dělení a střety s impériem. Ve druhé kapitole se dostává k osobnosti Wulfily a 
popisuje christianizaci národa.  Ve třetí kapitole by autor chtěl učinit pokus o 
teologické uchopení problému ariánské christianizace Gótů, zůstává však u 
popisu událostí.  
 



Mnohé části práce mají charakter informativní a popisný, autor se měl pokusit 
o kritickou analýzu a interpretaci dílčích témat práce, a to vzhledem ke svým 
stanoveným cílům. (Srovnej například první odstavec podkapitoly 3.3.) 
 
Po stránce formální mám dvě drobné připomínky: kapitola druhá má začínat 
na zvláštní stránce; počet překlepů nepatrný (s. 26 v Revenně místo v Ravenně) 
 
Autor použil pramennou literaturu (Jordanes, Prokopios), standardní práce 
významných českých badatelů (Bednaříková, Doležal, Češka ad.). Deklarovaný 
ambiciózní cíl („…historicky shrnout období existence Gótů a jejich odklon 
od pohanství ke křesťanství“ – s. 7) však vyžaduje hluboké studium dalších 
pramenů a další odborné literatury (monografických prací zahraniční 
provenience, odborných lexik a encyklopedií. (Například pozn. 196: Není příliš 
přesvědčivé odkazovat na učebnici církevních dějin autorů Suchánka, Dršky 
k osobnosti Konstantina Velikého jako na jediný zdroj.) Nicméně oceňuji 
poctivou snahu autora při řešení této práce a jeho osobní zájem o dané téma.   

 
 

 
 

Celkové hodnocení a navržený klasifikační stupeň: 
 

Martin Pokorný vytvořil s pomocí pramenné a odborné literatury výsledek,  
který přes vyslovené připomínky splňuje nároky kladené na bakalářskou práci. 

 
 

Navržený klasifikační stupeň: velmi dobře. 
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