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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): Autorka se zaměřuje na tři anabaptistické 

komunity žijící v USA a v Kanadě: amiše, mennonity a hutterity. V první kapitole tyto komunity charakterizuje, 

ve druhé kapitole se zabývá vzájemnými vztahy mezi nimi a vládou v různých oblastech společenského života a 

též právními problémy těchto vztahů. Svůj cíl formulovala autorka takto: „Práce má za cíl odpovědět jednu 

hlavní otázku: Do jaké míry interagují tyto komunity s většinovou společností a do jaké míry má společnost na 

ně vliv.. Cílem je zjistit, do jaké míry dochází k interakci ve vybraných oblastech a jaké jsou k tomu důvody.“ 

(2). Vybrané oblasti: vztah anabaptistů ke státu, postoj k pojištění, dávkám a daním, k povinné školní docházce, 

v minulosti k povinné vojenské službě, k technologiím (stroje, doprava, elektřina, komunikační technologie).  

 

 

2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a 

metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): O své metodologii autorka 

uvádí: „Metodologicky lze práci považovat za komparativní analýzu. Jejím cílem není pouze získat odpovědi 

na položené otázky, ale také najít odlišnosti mezi jednotlivými komunitami a zjistit jejich důvody. Tato 

komparace sleduje tři dané objekty – amiše, mennonity a hutterity – za stejných podmínek.“ (2) Práce 

obsahuje kvalitní kritický rozbor použitých pramenů. (3 až 6) Má logickou strukturu, autorčina argumentace 

je relevantní a též logická. Její citace jsou v pořádku.  

 

 

3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, 

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): Jazykový projev je na velice dobré úrovni. Mé 

pochybnosti vzbuzuje jediné: autorčino užívání slova „církev“ pro anabaptistické komunity. Slovo „církev“ 

přece jen budí dojem, že jde o náboženskou komunitu s určitou hierarchickou strukturou. Anabaptistické 

komunity jsou autonomnější, asi nejpřesnějším označením je buď „komunita“ nebo snad „sekta“. Slovo 

„sekta“ ale mívá v češtině (na rozdíl od úzu v USA) negativní konotace.  

  

 

4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, silné a slabé stránky, 

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): Práce po všech stránkách splňuje požadavky kladené na bakalářské 

diplomové práce.  

  

 

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři): 

(1) Existují obdobné komunity v současné Evropě, kdy jejich členům nehrozí žádná perzekuce? 

  

 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 Doporučuji přijmout k obhajobě, navrhuji známku 1 (výborně). 
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