
Bc.Tereza Daňková, Misie obnovené Jednoty bratrské v jižní Africe na přelomu 

18. a 19.století. 43 str. (30 str.textu + textové přílohy + 9 obrázků s přiloženým  

třístránkovým resumé).  

Soutěžní práce pro celostátní kolo SVOČ v Plzni 2013, vypracována pod 

vedením PhDr. Zdeňka Hojdy, CSc., na Katedře pomocných věd historických a 

archivního studia Filozofické fakulty  Univerzity Karlovy, Praha 2013. 

Autorka se pokusila úspěšně představit misijní aktivity obnovené Jednoty 

bratrské (nadále JB) na příkladu činnosti dvou misionářů, Johanna Bonatze a 

Adolfa Küstera, vyslaných do jižní Afriky 1805, respektive 1806, aby tu posílili 

již stávající misijní stanici Gnadenthal.   Základním využitým pramenem byly 

dochované životopisy obou mužů i další relace spojené s africkými misiemi, 

dochované v archivu JB v Herrnhutu / Ochranově (ABU). Jejich úspěšné 

působení na stanici Gnadenthal mezi domorodým kmenem Khoikhoi je spojeno 

i s přípravou další misie Grünenkloof. Autorce se podařilo výstižně zachytit vše 

podstatné a zařadit tyto misijní aktivity i do dobového kontextu, kdy Kapsko 

přechází pod novou britskou správu, která byla misiím JB nakloněna – na rozdíl 

od původních holandských osadníků, búrů, nahlížejících na snahy o 

„civilizování“ černošských domorodců s nedůvěrou a obavami. Misijní činnosti 

v Kapsku patří čtvrtá kapitola předložené práce – toto jádro a těžiště tvoří 

zhruba polovinu textu. Předchozí tři kratší kapitoly jsou však zpracovány rovněž 

velmi   precizně v potřebné a srozumitelné zkratce. Úvodní rozbor literatury a 

pramenů svědčí o autorčině badatelské píli a přehledu a svoji důležitou funkci 

má i další, vysvětlující  kapitolka o dějinách obnovené JB, která záhy po svém 

znovu založení v lužickém Ochranově přechází do úžasné misijní  aktivity, což 

dokumentuje i třetí kapitolka, líčící stručně první aktivity Ochranovských bratrů  

v Jižní Africe již v polovině 18.století (misionář Jiří Schmidt, moravský exulant 

z Kunína).  Vypovídací hodnotu a přesvědčivost práce umocňuje obsáhlý a 

důkladný poznámkový aparát (142 položek), poznámkami je dokonce opatřeno 

resumé. Sevřenost textu je vyvážena stylisticky zajímavým a čtivým  

zpracováním, vyznění práce také prospívají obrazové přílohy. Mezi ně mohla,  

dle mého soudu, autorka zařadit i vybrané reprodukce použitých pramenů 

(rukopis životopisů či dobové tisky), případně i současnou mapku Kapska se 

zakreslením zmíněných misií a cest. Původní studii Terezy Daňkové hodnotím 

jako velmi zdařilý příklad studentské vědecké a odborné práce. 
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