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     Autor si zvolil téma, které v CČS (H) bylo několikrát reflektováno. Jeho 

cílem bylo podat přehled církevního díla v této době a ukázat její přední 

osobnosti. To se mu také podařilo. Správně zasazuje dějiny CČS této bouřlivé 

periody do celkového kontextu politického. Prostudoval velké množství dobové 

i současné literatury, byla mu poskytnuta i zatím nevydaná česká verze známé 

monografie R. Urbana o dějinách této církve z r. 1973. V práci je prokázán 

dobrý přehled, všechna hlavní témata jsou zmíněna: zabývá se právními 

otázkami, změnou názvu církve, vztahem k židovské otázce, choulostivými 

styky s hnutím Deutsche Christen, složitou situací církve po smrti patriarchy 

Procházky po r. 1942, odbojovou činností, vzdělávacím systémem v době 

uzavření českých vysokých škol, krátce je reflektován i poválečný vývoj. Autor 

podává i medailony některých církevních pracovníků (Procházka, Stibor, 

Stejskal, Kovář, Novák, Cech, Roháč a dokonce Gorazd Pavlík). 

     Přehled kandidát má. I když bakalářská práce má být spíše přehledem a 

dokázat kandidátovu schopnost rozhledu i literatuře, přece jen jsou některá fakta 

uváděna příliš stručně, bez patřičného rozpracování. 

    Nemohu říci, že by něco podstatného chybělo, ale jsou témata, která by si jistě 

zasloužila širšího rozpracování a také reflexi ze strany autora (například 

odbojová činnost). V době války také docházelo k podstatnému teologickému 

vývoji, který se naplno projevil až po válce. Církevní dějiny nejsou určitě jen 

dějinami instituce, ale také duchovního vývoje, který je v tomto případě dobře 

postižitelný. 

     Věcné chyby v práci nejsou, nicméně právě hlubší rozpracování jednotlivých 

témat čtenář postrádá. Nemyslím tím hlubokou historickou analýzu – ta 

skutečně nemá v bakalářské práci místo – ale aspoň postižení toho, co přispělo 

k pozdějšímu poválečnému obratu v teologii této církve. 

     Citovat se snaží kandidát správně, po stránce formální je horší seznam 

literatury. 

     Větší pečlivost bylo také možno věnovat církevním časopisům, zejména 

Českému zápasu a Náboženské revui (do jejího zastavení v r. 1944). Také 

teologická produkce knih byla zajímavá – mnohé je zmíněno (Kovář), ale bez 

hlubší reflexe. 

Závěr: Máme před sebou přehled, který prozrazuje pilnou práci, ale chybí zde 

snaha pokusit se o samostatnější odstup. Navrhuji hodnotit práci jako velmi 

dobrou (2). 

V Praze, dne 29. srpna 2011                                                  Prof.Dr. Jan B.Lášek 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


