
Libuše Pipková, Pravoslaví v Československu 1920-1942. Biskupové Gorazd a Savatij. 

Diplomová práce: Katedra církevních dějin a práva HTF UK. 

Diplomová práce L. Pipkové se snaží na základě studia pramenů i odborné literatury vnést 

světlo do jedné epochy dějin českého pravoslaví. Práce sleduje dějiny obou budoucích částí 

české pravoslavné církve od zániku mocnářství, přes etapu v CČS(H), k jejich krátkodobému 

spojení po němž následovalo státem podepřené prosazení biskupa Gorazda. 

Posuzovaná práce je rozdělena do pěti oddílů. První mapuje dějiny ortodoxie na území 

Čech a Moravy, druhý dějiny českého pravoslaví v 2.polovině 19. století a prvních dvou 

desítkách let 20. století. Třetí oddíl je věnován Československé obci pravoslavné a CČS(H), 

čtvrtý pravoslavným skupinám u nás a jejich jurisdikčnímu zařazení. V pátém oddíle autorka 

posuzované práce představuje životopisy obou hlavních protagonistů, v šestém pak podstatu 

jejich sporu. 

L. Pipková užila pro svou práci tituly z odborné literatury římskokatolických (Cinek, 

Marek), pravoslavných (Grigorič, Janič, Pulec, Šuvarský, Vopatrný) a starokatolických (Vinš) 

historiků. Užila i již klasickou německou práci R. Urbana. Pracovala i s některými zásadními 

prameny, jež z části umístila, do příloh ke své práci. Zaměřila se především na prameny 

dokládající předělové události z života obou protagonistů i církevně právního vývoje sporu. 

Zde bych doporučil pro pokračující badatelské i publikační nasazení k tématu zpracovat vedle 

dalších pramenných fondů i některá dobová periodika. Jejich znalost zde byla do jisté míry 

zprostředkována užitými druhotnými prameny. 

Autorka posuzované práce skutečně obsáhla odbornou literaturu, již shromáždila pro své 

téma. Zásadní význam její práce vidím v tom, že svou kritickou prací s prameny do značné 

míry překročila faktografické i ideové hranice, jež jí vytyčila užitá literatura. Svou prací 

posunula bádání o zpracovaném tématu o podstatný kus dále. L. Pipková si již během svého 

studia církevních dějin uvědomila, že odvážná a kritická práce s prameny může zvrátit 

zaběhané pohledy na osoby i události a nastolit novou kvalitu vnímání pro řadu konkrétních 

událostí z dějin církví. Pro naši znalost života i díla obou hlavních protagonistů, ale i znalost 

prúběhu celého sporu přinesla řadu nových údajú i hodnocení. Práci hodnotím stupněm 

výborně (I). 
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