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Autorce nelze upřít, že svoji diplomovou práci vypracovala s velkou péčí a 
svědomitě. Přece jen je však v celkové podobě finálního textu vidět, že její 
autorka má jisté metodologické deficity. Jsou zde mnohé věci, kterým se mohla 
vyhnout. 

Po úvodu např. celá práce začíná kapitolkou o založení náboženské obce 
v Kolíně, která má podkapitolu "Obecně o CČS a jejím vzniku" (str. 13 a násL). 
Kandidátka uvádí známá fakta, aniž by ovšem odkázala na obecnou literaturu, 
např. na Spisarův Ideový vývoj CČS, či na články Kaňákovy kjednotlivým 
událostem a osobnostem. Snad by stálo za to, také uvést některé novější práce 
(P. Marek a další). Doporučoval bych jí také, aby si přečetla české znění jí 
uváděttých protimodernistických dokumentů z r. 1907 (např. v knize 
Budoucnost modernismu?) - uviděla by, že jednota tu není vůbec zmiňována. 

Reprodukovat učení nové církve na základě příležitostného spisku NO Kolín 
z r. 1932 považuji za přinejmenším nevýstižné (str. 15). Jako absolventka 
teologie se mohla opřít nejen o své znalosti, ale také o rozsáhlou literaturu 
historickou a teologickou: 

Absence širších kontextů a metodologický deficit je také vidět na některých 
detailech: např. při popisu původního kostela CČS(H) sv. Jana Křtitele by bylo 
záhodno odkázat na některé standardní dílo (např. čtyřdílné Umělecké památky 
Čech), kde jsou všechna fakta uvedena - zde je také zdrojem Památník sboru 
MJH CČS v Kolíně z r. 1932. Nebo další nepřesnost, týkající se obecných 
dějin: "Když byla 30. září 1938 doručena z německého velvyslanectví nota 
německé vlády o mnichovském usnesení a politický výbor členů bývalé vlády ji 
přijal..." (str. 72). 

Tu a tam se vyskytne gramatická chyba: na str. 16 se píše: "A. Janík popisuje 
události, které předcházeli této úvodní přednášce" či na str. 3 8: "Tyto zvony 
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Uvedené kritické poznámky však nemají v žádném případě zpochybnit 
hodnotu odvedené práce. Rád věřím kandidátce, když si stěžuje, v jakém stavu 
našla archivní dokumenty CČSH a s jakým přístupem se setkala v příslušných 
archívech. To jsou skutečnosti opravdu politováníhodné. 

V magisterské práci je vcelku slušně popsán vývoj náboženské obce, 
působení prvních tří farářů (Paplháma, Širokého a Tabacha), aktivity rady 
starších, výuka náboženství a především výstavba nového sboru. 

Nejlepším důkazem, že autorka předloženého textu prostudovala obrovské 
množství archívního materiálu je, že ke konci práce věnuje velkou pozornost 
materiálním potížím, v nichž se kolínská náboženská obec vyskytla ve třicátých 



letech v souvislosti se stavbou nového sboru. Je to jistě důležité a pro budoucí 
existenci obce to bylo tehdy klíčové (proto se o tom tolik v pramenech píše), ale 
bylo by také záslužné zabývat se hlouběji i dalšími aspekty náboženského života 
obce. 

Velmi dobře kandidátka informuje o návrzích a výstavbě nové sborové 
budovy, v přílohách dokonce uvádí fotografie těchto návrhů. 

Není úkolem oponenta reprodukovat celý obsah magisterské práce. Přistupuji 
tedy k celkovému hodnocení u vědomí, že se jedná o práci dobrou a poctivou, 
arci s menšími či většími metodologickými nedostatky. Domnívám se, že tyto 
nedostatky bylo možné odstranit během psaní - pravděpodobně nebyla práce 
včas a pravidelně vedoucímu předkládána. 

Závěr - Práci hodnotím celkově jako zdařilou, mající však některé 
metodologické a formální nedostatky. Navrhuji, aby byl hodnocena z:~' rfiJs 
velmi dobře (2). 

V Praie, dne 13. září 2009 


