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Vedoucí práce: ThDr. Kamila Veverková, ThD.
Autorka práce: Ing. Anna Müllerová
Název práce: Učení o Antikristu a Kristově příchodu v počátcích Jednoty Bratrské a jeho
kořeny v českém reformačním hnutí
Rozsah práce: 68 stran, počítačový otisk
Formální a jazykové hodnocení:
Předložená bakalářská práce odpovídá rozsahovým podmínkám, formální zpracování je
bezchybné. Autorka dodržela zásady citačních pravidel a kriticko-textového aparátu. Práce
má odpovídající jazykovou a stylistickou úroveň.
Obsahové hodnocení:
Autorka v bakalářské práci sleduje myšlenkové proudy vztahující se k učení o Antikristu a
Kristově příchodu v počátcích Jednoty bratrské a kořeny tohoto učení v rámci českého
reformačního hnutí. Cíle a metodologie práce byly jasně deklarovány a naplněny.
Sledujíc cíl, autorka logicky rozdělila práci do sedmi hlavních kapitol: v první kapitole uvádí
téma v širším kontextu doby. Ve druhé kapitole představuje ideu Antikrista v předvečer české
reformace v pojetí dvou Husových předchůdců Milíče z Kroměříže a Matěje z Janova. Ve
třetí kapitole analyzuje sledované téma u Mistra Jana. Správně poznamenává, že Husova
konkretizace Antikrista je nejsystematičtěji propracovaná ve spise O církvi (s. 30). Stejně
zdařilými jsou následující kapitoly věnované ideji Antikrista v díle Chelčického, Rokycany a
Jednoty Bratrské.
Velmi pozitivně hodnotím, že autorka dokázala k tématu kriticky přistoupit a zbytečně od
něho při psaní neuhýbala. Autorčiny soudy a jejich hodnocení jsou argumentačně zvládnuty.
Autorka ve své práci vycházela z pramenného materiálu a zpracovala značné množství
relevantní odborné literatury a dalších odborných zdrojů. Je chvályhodné, že použila i
poslední souhrnnou monografickou práci badatelky P. Cermanové z roku 2013.
Průběh zpracování práce
Autorka pravidelně konzultovala se svou vedoucí; pracovala samostatně a přicházela s
novými tvůrčími podněty ke zpracování své práce.
Celkové hodnocení práce:
Bakalářskou práci paní Ing. Anny Müllerové považuji za odpovídající bez výhrad nárokům,
které jsou kladeny na tento typ kvalifikační práce. Autorčin zájem o dané téma byl po celou
dobu řešení práce příkladný, pracovala systematicky, samostatně a s velkým vnitřním
zaujetím. Bakalářskou práci hodnotím jako výbornou.
Otázky a náměty k obhajobě: Do jaké míry je Milíčův Jeruzalém odrazem jeho
eschatologických představ?
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