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Záměrem práce Alžběty Matějovské je nastínit téma přípravy na křest v biblických, 
historických a současných prakticko-teologických souvislostech a zejména pak „prozkoumat 
koncepce, důrazy a základní aspekty přípravy na křest vybraných představitelů křesťanských 
církví: církve římsko-katolické, Českobratrské evangelické a evangelických církví v 
Německu“ (anotace, s. 3). Na základě rozborů konkrétních křestních příprav se autorka chce 
pokusit o jejich shrnutí a vytvoření návrhu přípravy na křest v současnosti (s. 7).  

Práce má přehlednou strukturu, je rozdělena do pěti kapitol. Zatímco v prvních třech 
kapitolách se věnuje tématu křtu v biblických a historických souvislostech: (1) „v pohledu 
Nového zákona“, (2) „ve staré církvi, středověku a na prahu novověku“ a (3) „v reformačních 
církvích“, ve čtvrté a páté kapitole se dostává k vlastnímu tématu, jímž je (4) „příprava na 
křest v současných církvích“ a (5) „smysl a základní aspekty přípravy na křest“. Každá z 
kapitol je zakončena samostatným shrnutím výtěžků. Práce obsahuje úvod, závěr a seznam 
literatury.  

Ve věcném úvodu popisuje diplomandka motivaci k volbě tématu a svůj metodický 
postup. V první kapitole (s. 9-20) se zabývá pojetím křtu v pohledu Nového zákona, jeho 
významy (zde rozlišuje křest Janův a křest prvních křesťanů), stopami přípravy na křest ve 
Skutcích apoštolských a otázkou křtu dětí v kontextu novozákonních spisů. V dílčím shrnutí 
sumarizuje, že ačkoli pro přijetí křtu nebyla v prvotní církvi požadována žádná zvláštní 
příprava, obvykle mu předcházelo zvěstování evangelia o Kristu, probouzející víru (s. 20).  

Druhá kapitola je věnována vzniku, praxi a postupnému zániku katechumenátu ve 
staré církvi, jehož smyslem bylo začlenění do společenství církve a osvojení křesťanského 
způsobu života (s. 21-33). Popisuje cestu církve od převažujícího křtu dospělých věřících až 
po transformaci křestní praxe, v níž se dominantní formou křtu stal křest nemluvňat, což mělo 
za následek nárůst neznalosti křesťanské věrouky (s. 33).  

Pro vztah reformačních církví ke křestní katechezi je podle autorky určující jejich 
přizpůsobení se faktu převládajícího křtu nemluvňat tím, že „z předkřestního katechumenátu 
vznikl tzv. ,pokřestní‘ katechumenát, připravující děti na konfirmaci“ (s. 34). Možnosti této 
pokřestní katecheze byly navíc radikálně rozšířeny vynálezem knihtisku, který přispěl ke 
vzniku nástroje pro vzdělávání křesťanského lidu – katechismu. Celá kapitola se tak zabývá 
nejen postojem čtyř významných reformačních teologů ke křtu (Luther, Kalvín, Zwingli, 
Lukáš Pražský), ale předně podobou a rolí katechismů v křesťanské katechezi. Obnovu 
předkřestního katechumenátu nachází autorka pouze ve staré Jednotě bratrské, která až do r. 
1534 znovu křtila nově přicházející členy pokřtěné v dětství v jiných církvích. 

Nejobsáhlejší kapitola (s. 45-85) předkládá teoretické pohledy na křestní přípravu a  
vybrané konkrétní praktické návody k jejímu provádění v církvi římsko-katolické, v 
evangelických církvích v Německu a v ČCE. Připojuje také přehled o základních 
katechetických příručkách užívaných v těchto církvích při přípravě na křest. V závěru této 
kapitoly diplomandka provádí shrnutí základních rysů předkřestní přípravy v jednotlivých 
konfesních prostředích. 

V páté kapitole se autorka nejprve pokouší postihnout smysl přípravy na křest (s. 86-
90. Poté provádí systematickou syntézu předcházejících rozborů křestních příprav (s. 90-101). 
Přitom blíže pojednává pět základních aspektů přípravy na křest, resp. pět základních funkcí, 
které by příprava na křest mohla a měla plnit, byť v praxi jsou jednotlivé funkce akcentovány 



nestejnou měrou. Tato kapitola obsahuje nejen množství praktických podnětů pro koncepci 
předkřestní přípravy, ale současně také určitou komparaci návrhů příprav na křest, popsaných 
ve čtvrté kapitole. Závěrečné shrnutí této kapitoly proto již působí poněkud redundantně. 

V závěru celé práce se autorka pokouší o obecnější shrnutí základních rysů 
zkoumaných příprav na křest. Zatímco pro církev římsko-katolickou je podle ní 
charakteristické položení důrazu na první kontakt s žadatelem a na uvádění do základních 
témat křesťanské víry, přípravy německých evangelických církví mají své těžisko v 
rozhovorech o významu křtu, v seznámení s průběhem křestních bohoslužeb a v uvedení do 
sborového života, zkoumané přípravy ČCE (zřejmě díky své velké variabilitě) tematizují 
všechny uvedené prvky. Potřeba individuálního postupu v jednotlivých případech přípravy na 
křest pak vede diplomandku ke zjištění, že není v jejích možnostech sestavit vzorový návrh na 
přípravu ke křtu (s. 105). 

Navzdory tomuto závěrečnému zjištění práce Alžběty Matějovské splňuje všechny 
formální a obsahové náležitosti kladené na diplomovou práci. Reflektuje metodický postup a 
zpětně shrnuje výtěžky. Je psaná věcným stylem a kultivovaným jazykem s minimem chyb a 
překlepů (na s. 29 ve spojení “Biblická zvěst” má být malé “b”; na s. 66, pozn, č. 214 vypadlo 
“e” ve slově “v Münstru”). Diplomandka vychází z relevantních dobových pramenů, pracuje s 
českou, německou i anglickou odbornou literaturou a v některých případech využívá také 
internetové zdroje. Trochu nejasné je, proč závěrečný seznam literatury obsahuje v podstatě 
dva seznamy: (na s. 106-111 a s. 114-116). Některé bibliografické odkazy vykazují drobné 
nedostatky v interpunkci a v uvedení všech údajů (např. na s. 107 chybí u Hrejsových Zásad 
Jednoty bratří českých místo a rok vydání apod.). 

Diplomová práce Alžběty Matějovské je zajímavým pokusem postihnout problematiku 
přípravy na křest, která byla v evangelické teologické literatuře doposud opomíjena. Práci 
doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení písmenem C. 
 
 
 
 
 
V Praze, 7. září 2015      Tabita Landová, Th.D. 
 
 
Otázka k diskuzi při obhajobě:  
Jaká specifika přípravy na křest nacházíte v jednotlivých konfesních prostředích – v církvi 
římsko-katolické, v ČCE a v německých evangelických církvích? 
 
 

 


