
Pavla Konvalinková Dějiny CČSH v Kolíně. Diplomová práce. Katedra církevních dějin 

a práva HTF UK 

Posuzovaná práce si dala za cíl zachytit dějiny náboženské obce CČSH v Kolíně mezi 

válkami 20. století. Úvodni část textu věnovala jeho autorka nejprve některým hlavním 

příčinám vzniku CČSH. Pokračovala dějinami NO CČSH v Kolíně. Přiblížila činnost tamních 

duchovních i nejvýznamnějších členů, slavnostní i všední události místního náboženského 

života spojeného nejprve s kostelem sv. Jana Křtitele, později se sborem Mistra Jana Husa. 

Při psaní svého textu se autorka opírala i o prvotní prameny. Ty si vyhledala v archívu NO 

CČSH Kolín, především ve fondu pamětních knih, Státním okresním archívu Kolín, ÚAM 

CČSH Praha. Z dobových periodik prošla především týdeník CČSH Český Zápas. 

S neúspěchem se ve svém hledání pramenů setkala v Archívu pražské diecéze CČSH v Rudné 

u Prahy. Výsledkem této badatelské anabáze bylo, že si při psaní posuzovaného textu autorka , 
uvědomila omezenost svých pramenných zdrojů. 

Znalosti dějin místní NO CČSH ukotvila P. Konvalinková syntézami D. Frýdla, J. 

Hrdličky a M. Kaňáka. Pracovala i s pro region důležitými texty (K. Kuča, R. Marek, Z. 

Jelínek-Z. Helfert), jež jí do jisté míry pomohly meziválečné aktivity kolínské CČSH vnímat 

jako odehrávající se před oponou dobového života města. 

Za hlavní vadu práce pokládám, že se její autorce nepodařilo zachytit život dobové 

kolínské CČSH zcela vtělený do meziválečného organismu tohoto významného středočeského 

města. K dějinám Kolína ve zkoumaném období jsou dostupné texty historiků, jež v regionu 

vznikly. 

Hlavním přínosem práce je poměrně podrobné zachycení realizace stavby sboru M. J. 

Husa radou starších NO CČSH v Kolíně podle návrhu architekta V. Wallenfelse. 

Oceňuji, že tato práce vznikala za využití prvotních pramenů. Stejně hodnotím i obrazové 

přílohy práce. Ta přesto jeví rysy jisté nepropracovanosti a neukončenosti. Text potřeboval 

ještě měsíc, dva práce, aby jej bylo možno hodnotit jako výborný. Hodnotím jej tedy jako 

velmi dobrý (2). 
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