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studijní obor: Teologie křesťanských tradic, ETF UK 
 

Předložená bakalářská práce popisuje práci Ekumenické rady církví v ČR (dále jen ERC) po 
roce 1989. Po přehledu historie ERC a popisu její organizační struktury se autorka zaměřila na 
systematické sledování práce ERC po roce 1989 na základě 3. článku Stanov ERC (poslání a 
činnost ERC). Ke konci tohoto sledování je ještě stručně zmíněna činnost Komise ERC církev-stát. 
V závěru práce autorka zformulovala několik nápadů, „jak některé aktivity posunout o další krok 
vpřed“. Poté je uveden seznam členských církví ERC, seznam vedoucích představitelů ERC od 
roku 1989, seznam literatury (a pramenů), seznam použitých zkratek a jako příloha stanovy ERC. 

Je třeba ocenit odvahu autorky, se kterou se pustila do nelehkého úkolu, jakým je reflexe 
činnosti ERC po roce 1989. Pokud vím, jedná se o první pokus tohoto druhu. Autorka navíc 
zúročila nejenom pětileté působení na pozici vedoucí tajemnice ERC (v letech 2002-2007), ale 
využila i přístup k běžně nedostupným písemným materiálům ERC.  

Na druhou stranu práce vykazuje některé nedostatky. 

V úvodu postrádám jasné vymezení tématu a zformulovaný cíl předložené práce. Název práce 
je příliš široký a sama autorka se zaměřila především na činnost jednotlivých komisí a některé další 
dílčí aktivity. To je samo o sobě chvályhodné, protože tuto činnost je možná zpracovat pouze na 
základě běžně nedostupných materiálů. Není však zřejmé, proč autorka nezmiňuje některé důležité 
okamžiky z dějin ERC po roce 1989. Mám na mysli např. krizi kolem jednání o financování církví, 
která vyústila v rezignaci předsedy ERC Pavla Smetany v roce 2000 (v té souvislosti je třeba 
opravit dataci v seznamu vedoucích představitelů ERC na s. 54: Pavel Smetana rezignoval 7. 
prosince 2000 a do volby nového předsedy ERC Vladislava Volného v lednu 2001 vedl ERC její 
místopředseda Pavel Černý). 

Zbytečným nedostatkem práce je nedbalý poznámkový aparát. U některých citátů autorka 
neuvádí, z jakých zdrojů je text převzat (např. na s. 11 z organizačního řádu ERC z roku 1970 nebo 
na s. 24 z branného zákona z roku 1990) jindy to uvádí nedostatečně (např. na s. 12 u citátu 
z encykliky Ut unum sint není uveden článek, jak se běžně u encyklik uvádí). Zcela nedostatečně 
jsou uvedeny citáty a odkazy na archivní materiály, resp. na spisový materiál uložený na ERC. 
Odkaz na „archiv ERC“ bez bližšího uvedení tématu, resp. složky („archiválie“ jsou rozepcané 
pouze v seznamu literatury na s. 55-56) prostě nestačí. Vím, že pro člověka bez odborného 
historického školení je taková práce s archivně nezpracovanými materiály složitá, ale stačí mít na 
paměti poměrně jednoduchou zásadu pro všechny odkazy, jak z literatury tak z jiných pramenů. Má 
být uvedeno tolik údajů, aby kdokoliv další mohl snadno a jednoznačně dohledat a ověřit převzatou 
informaci. Neúplné jsou bibliografické údaje u publikací např. v pozn. 16-18 (na s. 12) i v pozn. 
100-101 (na s. 50), také internetové zdroje nejsou citovány podle normy (více viz Manuál k 
formálním náležitostem akademických písemných prací z roku 2007, který je přílohou opatření 
děkana č. 6/2007 o kvalifikačních písemných pracích). 

Překvapilo mě, že autorka sice píše o různých dohodách, na jejichž uzavření se ERC podílela, 
ale ani na ně neodkazuje v textu a ani je neuvádí v seznamu použité literatury. Většina jich je 
k dispozici i na internetu, buď na webových stránkách České biskupské konference nebo na 
webových stránkách Společnosti pro církevní právo. 

Z formálních náležitostí bych ještě uvedl skutečnost, že práci by více slušelo zarovnání textu 
do bloku. Nyní uvedu několik poznámek k jednotlivým částem předložené práce. 

Kapitola „Historie ekumenismu ve světě a v ČR“ je spíše chronologickým přehledem vývoje 
ERC. „Světu“ je věnováno jedno souvětí a dále zcela zaniká skutečnost, že ekumenismus v ČR 
existoval a existuje i mimo ERC. Výběr dat a událostí je celkem reprezentativní (snad jen schází 
údaj o tom, že se ERC stala opět federální v roce 1984 přistoupením Slovenské evangelické církve 
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a. v. a Reformované křesťanské církve na Slovensku). Schází jakýkoliv pokus o stručnou reflexi 
role ERC před rokem 1989, přestože jsem si vědom ožehavosti tématu. Autorka uvádí několik 
kladně vyřízených žádostí o členství v ERC po roce 1989. Možná by bylo zajímavé uvést, že ERC 
taky některé žádosti o členství odmítla.  

Po historickém přehledu mi naopak kapitola „Řídící orgány ERC“ připadá příliš statická a je 
jen jakýmsi výtahem ze stanov z roku 2005, které jsou stejně uvedeny jako příloha práce. Zvlášť 
pokud se jednalo o „zásadní změnu struktury řízení ERC“, jak autorka uvádí (na s. 13), tak by bylo 
zajímavé, tyto v čem tyto změny konkrétně spočívaly a proč k nim došlo.  

Diskutabilní mi přijde zvolený přístup pro systematické sledování práce ERC. Autorka 
použila rozdělení podle 3. článku Stanov ERC. Domnívám se, že autorka nemusela tak otrocky 
sledovat stanovy a mohla si zvolit vlastní a možná logičtější rozdělení. Takhle mi připadá 
nelogické, že vedle „kaplanských služeb“ se ve stejné kategorii ocitla i komise žen. Navíc při 
popisu „kaplanských služeb“ mohla autorka zachovat alespoň chronologický postup, přestože jsem 
si vědom, že od vzniku ideje k uzavření konkrétní dohody vedly různé cesty. Naopak chronologický 
postup by mohl lépe ukázat, jak byla potřeba těchto služeb v různých oblastech, resp. rezortech, 
vnímána, ať už církvemi nebo státními institucemi. Dále by se dalo uvažovat o tom, zda nalezené 
modely spolupráce později posloužily jako inspirace v jiných oblastech nebo ne. Rovněž se 
domnívám, že u této oblasti činnosti se mohla autorka pokusit o určitou reflexi a posoudit míru 
ekumenické spolupráce, která je zakotvena v jednotlivých dohodách o spolupráci. Bylo by  
zajímavé, kdyby autorka využila svého přístupu k interním materiálům a blíže rozvedla některé 
náznaky, uvedené ve své práci (např. proč neprošel schvalovacím procesem ERC návrh komise pro 
armádu z roku 1993? – viz s. 25 nebo proč naplňování dohody s Generálním ředitelstvím 
Hasičského záchranného sboru ČR převzala za ERC Diakonie ČCE? – viz s. 28 atd.). 

Úskalí zvoleného rozdělení jsem si uvědomil při stručné zmínce o Komisi pro studium 
rekatolizace v českých zemích v 16. – 18. století. Jednak si myslím, že tato aktivita spíše než pod 
bod e), tj. vzdělávací a výchovný program, patří pod bod b), tj. studium ekumenické problematiky. 
Jednak jsem přemýšlel nad tím, že by byla vhodná celá kapitola pro ekumenické aktivity usilující o 
tzv. smíření historické paměti. Přestože se mnohdy nejednalo o aktivity přímo iniciované ERC, byly 
předmětem jednání a účastnili se jich zástupci ERC (např. Slavkovská iniciativa smíření, 
ekumenické setkání smíření v Růžďce u Vsetína v roce 1998, ekumenická setkání smíření v Jičíně, 
v Chomutově a na Bílé Hoře v roce 1999 atd.). Taky činnost Komise pro studium problematiky, 
spojené s osobností, životem a dílem M. Jana Husa při České biskupské konferenci by mohla být 
zmíněna. Je škoda, že tyto aktivity po Jubilejním roce 2000 ustaly a nenašly své naplnění v původně 
plánované ekumenické učebnici českých církevních dějin. 

Rád bych zmínil ještě dvě připomínky ke kapitole o činnosti jednotlivých komisí ERC. 
V části o Komisi pro sdělovací prostředky je uvedeno zřejmě vše podstatné. Pouze několik 
drobností nesouhlasí s dostupnými údaji. Sama redakce náboženského života (dnes vysílání) 
v Českém rozhlasu sama o sobě uvádí, že vznikla již v roce 1990 (tedy nikoliv v roce 1992, jak je 
uvedeno na s. 42) a smlouva mezi Českým rozhlasem, ERC a ČBK z roku 1992 (pozn. 84 na s. 42) 
byla novelizována minimálně dvakrát (v roce  1995 a 1999). Podobně jako v jiných kapitolách i zde 
postrádám pár konkrétních příkladů, kterými se komise zabývala, ze kterých by mohl být lépe 
zřetelný způsob komunikace mezi církvemi a redakcemi náboženského vysílání.  

Kapitolu o Komisi církev-stát (s. 49-50) považuji za nedotaženou a příliš nekonkrétní také 
vzhledem k tomu, jaké místo tato problematika zaujímá v agendě ERC. Jsem si však vědom, že 
důkladné zpracování této otázky by vydalo na samostatnou práci.  

Poněkud rozpačitě na mne působí závěr práce (s. 50-52). Oceňuji, že autorka zde vyjádřila 
svůj vlastní názor na některé aktivity ERC a formuluje „několik nápadů“. Přece jen bych zde 
očekával trochu víc. Škoda, že se autorka neodvážila zhodnotit celkové působení ERC a její roli po 
roce 1989. Myslím si, že na základě své pětileté zkušenosti a teologické erudice se mohla pokusit o 
hlubší reflexi tématu. Smysl existence ERC a její přínos pro ekumenické aktivity bývá kritizován a 
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někdy i zpochybňován. Bylo by dobré pokusit se zformulovat, jaké jsou možnosti a naopak meze 
práce ERC. O tom, že najít základní a obecně přijatelná pravidla pro ekumenickou spolupráci není 
ani dnes jednoduché, ostatně svědčily emoce, které v některých kruzích vzbudil podpis Ekumenické 
charty zástupci českých představitelů křesťanských církví v lednu roku 2007.  

Proto bych jako možné náměty k rozhovoru při obhajobě navrhoval následující: 

1) Aby se autorka pokusila stručně zhodnotit roli ERC po roce 1989, případně stručně 
charakterizovat roli, kterou by ERC měla nebo mohla hrát.  

2) Řeší ERC obdobné problémy jako světová ekumena (např. způsob rozhodování) nebo se 
více zabývá specificky českými problémy (např. vztahem státu k církvím a financemi)? 

Přes uvedené výhrady práce splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci a je třeba ocenit, 
že se jedná o první pokus o souhrnné pojednání o činnosti ERC po roce 1989. Předběžně navrhuji 
hodnocení C – dobře. 

 

 

 

Mgr. Martin Vaňáč                                          Praha, 24. 8. 2009 


