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Práce je zpracována velmi profesionálně a pečlivě. Autor volí chronologickou 
metodu. Jeho dílo má celkem pět kapitol: popisuje vznik CČS(H) obecně, vznik 
náboženské obce na Vinohradech a dále se věnuje náboženskému životu v obci 
ve sledovaných letech. Prakticky všechny údaje, které nebylo možno vzít 
z dobového tisku, jsou z rukopisných pramenů. Velmi jemným a citlivým 
způsobem autor líčí jednotlivé osobnosti, která jsou s vinohradským sborem 
spojeny – ať je jedná již o duchovní  (Lomoz, Šimšík, Pohl, Ebert a Lenc), tak o 
laiky (sochař Znoj). 

Domnívám se, že autor sebral a vytřídil velmi hodnotný materiál a bylo by 
škoda, kdyby jeho dílo nebylo nadále využito pro práci církve. Mělo by vyjít 
tiskem. 

Při podrobném zkoumání uvedeného faktografického materiálu jsem v práci 
nenašel žádnou chybu. Metodologický postup považuji za plně adekvátní, 
jazykové zpracování rozpravy je dobré. Vysoce oceňuji kultivovanost, s jakou 
jsou líčeny některé citlivé události politického a osobního charakteru. Musím 
rovněž ocenit, že autor si vymezil určité období a nechtěl zpracovat celé dějiny 
jmenované obce, což by bylo velmi náročné a hlavně vzhledem k množství 
materiálu by to neodpovídalo diplomové práci, z níž by se pak stal pouhý 
přehled. Volené období  bylo pro účel, pro který autor svou práci psal, přímo 
ideální. Celkový text ukazuje, že kandidát zná dobře nejen n.o. Vinohrady, ale i 
celou CČS(H) v jejím kulturním a politickém kontextu. 

Závěr: Navrhuji jednoznačně vzhledem ke shora řečenému, aby předložený text 
byl přijat jako magisterská diplomová práce. Vzhledem ke zpracování a kvalitě 
textu navrhuji, aby autorovo dílo bylo hodnoceno známkou výborně (1). 
Rovněž doporučuji po důkladnější redakční úpravě, aby bylo vydáno pro 
potřeby CČSH tiskem. 

V Praze, dne 3. září 2018                                                   Prof. Dr. Jan B. Lášek 

 


