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Bakalářská práce Martina Holého zachycuje v základních obrysech život a dílo jednoho
z teologů a duchovních Církve československé husitské (CČSH), biblisty prof. Vladimíra
Kubáče (1929-1993).
Seznam užité literatury dokládá, že autor svou práci ukotvil znalostí několika studií i
monografií z dějin CČSH. Do nich se M. Holý pozorně začetl, i když je ne vždy dokázal zcela
důsledně promítnout do textu své práce. Studoval i řadu (pro posuzovanou práci podstatných)
odborných i populárně naučných textů prof. V. Kubáče.
Práce M. Holého vznikala i s využitím pramenů uložených v AUK, ÚAM CČSH, i v
osobní pozůstalosti manželky prof. Kubáče Jindřišky. Do textu posuzované práce se
opakovaně, a leckde velmi výrazně, promítly i rozhovory, jež její autor vedl s J. Kubáčovou
v letech 2010 - 2011. M. Holý pracoval i s příslušnou částí Matriky bohoslovců od roku
1931, uloženou na Katedře církevních dějin a práva HTF UK.
Jak již bylo řečeno výše, posuzovaná práce mapuje v základních obrysech život i dílo
prof. V. Kubáče. Textu lze přesto vytknout některé nedostatky. Tam, kde jeho autor využívá
(leckde velmi subjektivně ukotvené, ne vždy zcela kritické) vzpomínky jeho manželky,
překračuje na řadě míst výrazně meze dané užitými prameny. Ne vždy to činí zcela vyváženě.
Do své práce mohl autor promítnout též některé důležité skutečnosti z politického i ideového
vývoje CČSH. K práci nepřiřadil ani cizojazyčné resumé.
Přesto M. Holý svou práci (doplněnou sedmi obrazovými přílohami) vybavil textově
kritickým aparátem. Ten lze pokládat za proporčně dostatečný. Bylo mu však leckde možno
dát promyšlenější formu, nejen u opakovaných citací. V textu práce je i řada pravopisných
chyb. Tyto nedostatky do značné míry vyvažuje mnoho měsíců trvající, poctivá snaha M.
Holého nalézt a využít v jeho textu řadu historických pramenů z archívů i pozůstalosti
teologovy manželky. Svou práci se skutečně velkým zaujetím tématem opakovaně
konzultoval. Se zvážením všech těchto skutečností ji hodnotím ještě jako velmi dobrou.
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