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Předložená práce znovu otevírá téma, které je - pokud jde o historická fakta 
v literatuře mnohokrát zpracované. Přece však doposud chybí nestranné 

posouzení z hlediska kanonického práva pravoslavné církve. Všichni autoři 

(kromě ideologicky zabarvených pojednání, která chtěla dokazovat pravdu jedné 
či druhé strany), kteří se tématem zabývali, uznávají, že tato stále znovu 
diskutované problematika stále není uzavřena. 

Svoji magistersko rozpravu kandidátka rozdělila do (mimo úvod a závěr) do 
pěti kapitol. První dvě kapitoly jsou přehledové (Dějiny pravoslaví na území 
koruny české a Náboženské schéma první republiky), jsou zpracovány na 
základě literatury - přehledně a odpovědně. Pokud jde o založení CČS, 
domnívám se, že měla být užita i jiná literatura, než jen Cinek. Cinek jistě uvádí 
spolehlivá fakta, avšak jeho vyhraněný postoj proti CČS jej přece jen neřadí 
mezi objektivní literaturu. Nemám jinak žádné výhrady. 

Velmi objektivním způsobem jsou představeny pravoslavné skupiny v ČSR 
na počátku první republiky. Autorka se držela faktů a věcně různé proudy -
včetně ruské emigrace - s patřičnými důrazy představila. 

Objektivně podala také životopisy obou protagonistů - arcibiskupa 
Savvatije a biskupa Gorazda. 

Za originální, přínosnou a objevnou považuji poslední kapitolu, nazvanou 
"Podstata sporu" (str. 68-89). Kandidátce nejde jen o dohledání dalších faktů (i o 
to se snaží), ale především o vystižení podstaty sporu. Savvatije považuje za 
zastánce tradičních pravoslavných zásad, Gorazda za reformistu, vycházejícího 
z katolického modernismu. A s tím lze jen souhlasit. Opatřila si všechny 
archiválie, které se k problematice arcibiskupa Savvatije dochovaly v archivu 
konstantinopolského patriarchátu, které také uvádí. Už tím je práce přínosem. 
Svým energickým přístupem se dopracovala k tomu, že zřejmě existují velmi 
hodnotné archiválie v archívu Srbského patriarchátu, týkající se mise biskupa 
nišského Dositeje v ČSR a činnosti biskupa Gorazda. Ty ještě v práci nejsou, ale 
existují-li, budou znamenat určité podstatné rozšíření znalostí o této věci. 

Doposud panoval mezi badatelskou obcí názor, že dokumenty byly zabaveny 
Gestapem po obsazení Bělehradu. Zde se třeba opět konstatovat, jak velkou 
ztrátou bylo zničení pozůstalosti arcibiskupa Savvatije, k němuž došlo zhruba 
před dvaceti lety, když potomci Josefa Píchy likvidovali písemnosti po tomto 
autorovi hudby k liturgii Československé církve. Josefu Píchovi je svěřil 
Savvatij v padesátých letech krátce před svou smrtí. 



Podporuji a sdílím její tezi, že event. matriční příslušnost některých 

pravoslavných Čechů do vídeňské farnosti sv. Sávy před první světovou válkou 
nezakládá ještě příslušnost jurisdikční, jak se opětovaně domníval biskup 
Gorazd. 

Autorka uvedla všechnu důležitou literaturu, včetně hlavních dobových 
dokumentů (např. obě vydání Grigoriče). Je přiloženo celkem II příloh, které 
většinou nově prostudovala a vyhodnotila. 

Závěr: Jedná se o velmi originální, přínosnou práci, která může být 
východiskem pro závažná konstatování jak v oblasti kanonické, tak v oblasti 
heuristické. Autorka ostatně v závěru práce proklamuje, že se chce daným 
tématem dále zabývat, k čemuž ji nejen přeji hodně zdaru, ale také nabízím 
veškerou konzultační pomoc. Není sporu o tom, že by práce měla být přijata 
jako magisterská a doporučuji - vzhledem o originalitě i zručnému formálnímu 
zpracování, aby byla hodnocena jako výborná. 

V Praze, dne ll. května 2009 


