
Oponentský posudek diplomové práce 
Matěj Opočenský: Profil synodu ČCE po roce 1990.  

Čím se synod „svobodně“ zabýval. 
 
Na základě především archivních dokumentů se autor pokouší popsat činnost synodu ČCE 
v období posledních více než dvaceti let. Již v Úvodu však vypadává termín „profil“ a 
z podtitulu se stává cíl práce: „ukázat, čím se synod zabýval“ (9). 
 
Je zřejmé, že jedním z nejtěžších úkolů bylo třídění téměř nepřeberného materiálu. Mám za 
to, že autorův pokus je jedním z dobře možných. Nejprve však uvádí obecně do 
problematiky synodu a charakteristiky jeho dokumentů. Vzhledem k vytčenému období se 
musel vyrovnat s otázkou, jak po obsahové stránce naložit s problematikou vztahu k období 
před listopadem 1989, která se na synodech pravidelně vrací. Autor se rozhoduje tuto 
problematiku ve své práci neřešit (1718 a 29). Zajímavý je pokus kvantifikovat jednání o 
jednotlivých tématech a vytvořit grafické znázornění (v příloze). 
 
Na základě studia synodních materiálů dospívá autor k základnímu třídění: Usnesení 
směřující „dovnitř církve“, usnesení „přesahující hranice církve“ a třetí samostatnou oblastí 
se stává problematika Diakonie. Je jasné, že jde o třídění pomocné. Až se čtenář může ptát, 
má-li jakou funkci a neznesnadňuje-li si tímto tříděním sám autor hledání profilu synodu. A 
zda to či ono téma z oblasti „dovnitř“ nemá – nebo by nemělo mít – komponentu také „ven“ 
z církve. Například téma hospodaření církve, vzdělání nebo Komise „cesta církve“. Právě tato 
komise se přece pokouší mj. vydat počet z toho, jak církev realizovala své poslání ve 
společnosti. Ani projednávání církevních řádů, které zaujímalo na synodech největší část, 
nemusí být pouze výrazem pečování církve o sebe samu. Neodráží se ve starosti o (vnitřní) 
správu církve a její řádné uspořádání starost o naplnění svého poslání ve světě? To jsou 
některé otázky, na které by uvedená práce mohla odpovídat.  
 
To se však naplnilo jen ve velmi malé míře. Spíše se autor soustředil na výčet témat, 
podtémat a popis postupu jednání, aniž se pouští do jakéhokoliv hodnocení. Je nesporné, že 
se seznámil s opravdu velkým množstvím dokumentů, které zachycují diskusi v církvi za 
posledních dvacet let. Evidentně s velkým zájmem sleduje obzvláště diskuse ohledně 
Diakonie (57nn). Je zde řada zajímavých otázek, které byly nastoleny, ale vyžadovaly by stále 
nové diskuse v církvi (vztah Diakonie a místního sboru, delegace křesťanské služby na 
instituci atp.) Pro čtenáře může být – a je – matoucí, že tyto popisy se nacházejí v kapitole 
„Hodnocení“, ve které se žádného hodnocení nedočkáme. Zde by totiž stálo za zhodnocení, 
zda také nejsou témata, kterým se synod možná měl věnovat, ale nevěnoval, resp. která 
témata považuje autor za absentní právě v proměňující se společenské situaci.  
 
Autor se dopouští zjednodušujících tvrzení. Například že jednou ze změn v církevní správě 
po r. 1989 bylo, že „vikáři již nebyli dosazováni na první sbor podle zadání SR“ (3756). Jednak 
to nepatří do poznámky, to je velmi důležité rozhodnutí, které by si vyžádalo širší 
zdůvodnění, jednak nešlo o „dosazování“, ale vyslání. Mluvit o Společenství evangelických 
církví v Evropě jako o společenství „luterských a helvétských církví“ je pro diplomovou 
práci poněkud nevhodné. Stejně jako nevhodné se může jevit sloučení problematiky 
homosexuality a vztahu křesťanů a židů do jedné kapitoly (82). 
 
Diplomant evidentně získal díky své práci dobrý přehled o tématech, která se v ČCE 
projednávala. Považuji za přínos, že je shromáždil a pokusil se o třídění. Snad jen množství 
zpracovávaného materiálu může omluvit skutečnost, že se autor nepustil do hlubších analýz, 



především historických a teologických. Jistě by bylo záhodno zpřehlednit situaci před 
projednávání na synodu a po projednání (zejména v pasážích porovnávajících staré a nové 
církevní zřízení nebo třeba problematiku ordinace). Snad proto ani Závěr se nepokouší o 
formulaci profilu, ale je spíše souborem poznámek (často velmi zajímavých a bystrých!) 
k jednotlivým tématům. A co víc, po tak podrobném představení velmi rozporuplných a 
namáhavých diskusí, je autorovo hodnocení práce synodů ČCE a presbyterně synodního 
uspořádání církve v zásadě velmi pozitivní a přejné. 
 
Po formální stránce je práci možno hodnotit jako spíše průměrnou. Objevují se stylistické 
prohřešky i drobné nedostatky v pravopise. Seznam literatury není srovnán důsledně podle 
abecedy. S ohledem na charakter práce mohl být zařazen seznam zkratek. V bibliografické 
citaci je uveden chybný počet stran (95 místo 97).   
 
Práci doporučuji k obhajobě, ale vzhledem k vyjmenovaným nedostatkům doporučuji 
hodnocení D. 
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