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Diplomadka pro svůj projekt využila svých zkušeností z práce vedoucí tajemnice ERC (2002-
2007) a vytěžila archivy ERC, jakož i v několika případech údaje pamětníků. Materiál pro 
pětašedesátistránkovou práci přehledně rozčlenila: Stručně představila vznik a vývoj ERC 
v Československu a poté i vznik ERC v ČR a uvedla informaci o tom, jak je ERC řízena. Za 
základ hlavní kapitoly, popisující agendu ERC ve zkoumaném  období, vzala 3. článek stanov 
ERC, kde jsou vyjmenovány jednotlivé plánované činnosti, a zkoumala, jak se tyto záměry 
promítly do práce jednotlivých komisí: vězeňské duchovenské péče, péče ve zdravotnických 
zřízeních, armádě, policii, v komisi pro pomoc při nepředvídaných událostech, v komisi žen, 
v komisi teologické, v organizaci studijních dnů, (mimo souvislost připomněla dohody o 
křtu), komisi pro práci s Romy; zmínila i další činnosti: ekumenický monitoring, 
ekumenickou neděli, novoroční slavnosti, týden za jednotu křesťanů, projekt Brnem cestami 
pokoje, komise pro výchovu a vzdělávání, pro studium rekatolizace, pro sdělovací prostředky, 
debating klub, ekumenický počin roku, webové stránky ERC; ze 16. článku stanov připojila 
ještě komisi církev-stát. V jednotlivých odstavcích postupuje chronologicky a zjišťuje, že 
některé směry činnosti byly zastoupeny nedostatečně. K tomu se vrací v závěru, kde 
doporučuje zejména větší pozornost práci komise teologické, rozšíření působnosti komise pro 
vzdělání a komise žen, navrhuje, aby ERC rozvinula svou působnost i do dalších oblastí a 
umožnila spolupráci i dalším subjektům (např. formou kulatých stolů). 
 
Ke svým výkladům připojila autorka ještě: Seznam členských církví, vedoucích představitelů, 
použité literatury, použitých zkratek (logičtější by bylo umístit jej na začátek práce) a stanovy 
ERC. 
 
Pokud jde o členění hlavní kapitoly, je srozumitelné, že pro Kubalovou bylo nejsnazším 
postupem zpracovávat archiválie jednotlivých komisí. Tím poněkud utrpěla hierarchie 
jednotlivých oblastí činnosti, takže by bylo myslitelné i jiné členění podle hledisek věcných. 
Nicméně autorka svůj materiál zpracovala korektně a v maximální úplnosti, s minimem 
zjevných chyb, nepřesností nebo neúplností. Některé drobnosti buďte jmenovány: Na s. 10 by 
bylo vhodné upřesnit, že Kostnická jednota (na rozdíl od ER) zná jen individuální, nikoli 
kolektivní členství. - S. 11: Jednota českobratrská se na Církev bratrskou přejmenovala teprve 
v r. 1967. – S. 20: Název katolické farnosti je Nejsvětější srdce Páně. – S.32: Formulace o 
dohodě o křtu budí nesprávný dojem, že šlo o trojstrannou dohodu (ŘK+CČE+ CČSH); ve 
skutečnosti šlo o dvě samostatné dohody (ŘK-CČE a ŘK-CČSH), jejichž text se mírně liší. – 
Na s. 37 by bylo vhodné uvést, že v lednu existuje i jiný (Alianční) týden za jednotu a ERC jej 
rovněž doporučuje. – Škoda, že na s. 49 nebyly uvedeny podrobnosti o jednání církví o 
rozdělení sumy, předpokládané připravovaným zákonem o majetkovém vyrovnání, kde se 
kromě principu proporčního uplatnil i princip solidarity. 
 
Od bakalářské práce se zpravidla neočekává, že kromě popisné části (která je v tomto případě 
korektní), bude obsahovat též samostatnou teologickou reflexi. Předložený materiál by však 
k takové reflexi sváděl přinejmenším ve dvou bodech: 1. Zhodnocení modelu „federace“ 
církví: jak byl tento model formulován v čl. 14 stanov ERC a jak byl/nebyl v činnosti ERC 
uskutečňován. 2. V čem je princip, uplatněný v dohodě o duchovní službě v české armádě, 
unikátní. Navrhuji, aby se tato dvě témata se mj. stala námětem rozpravy při obhajobě 
práce. 
 



Po formální stránce není předložené práci co vytknout. Je přehledná, psána srozumitelným 
jazykem bez ortografických nebo grafických prohřešků. Má také všechny náležitosti 
klasifikační práce na ETF. 
 
Doporučuji, aby práce byla přijata k obhajobě. 
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