
                                Posudek vedouciho práce 

Martina Kamenarová: Co nám to tu "pro-Boha" visí na zdi. Reflexe obrazů z cyklu 

Miroslava Rady členy českobratrského sboru na Vinohradech  

 

Když za mnou Martina Kamenarová přišla, že by chtěla napsat bakalářskou práci na téma 

Reflexe obrazů Miroslava Rady členy českobratrského sboru na Vinohradech přivítal jsem to, 

protože tvorbu M. Rady znám a vážím si jí. Název práce vyjadřuje pochybnost o funkci 

uměleckého díla v prostorách evangelických sborů tak jak byla postulována již při vzniku 

reformovaných církví, zvláště pak v Jednotě bratrské. samozřejmě, že dnes díky pracím teologů, i 

protestantských (např. Martin Prudký), neexistuje tak rigidní názor na odmítaní uměleckého díla 

v sakrálním prostoru, s odvoláním na známý starozákonní zákaz 'Neučiníš sobě obrazu', neboť je 

zřejmé že tím byl myšlen zákaz kultických obrazů, nikoliv zákaz obrazů jako takových,  M. 

Kamenárová se pravidelně účastnila konzultací. Hovořili jsme zejména o metodologické bázi 

výzkumu 'respondentů', kteří vypovídali o tom jak vnímají Radovu tvorbu a umění vůbec.  

Autorka práce zvolila metodu, kterou používají historici zabývající se současnými dějinami - 

metodu orální historie. 

Předložená práce je dobře strukturována, je napsána hezkým živým jazykem (až na 

některé překlepy)a prozrazuje autorčino osobní zaujetí tématem výzkumu. Úvodní kapitoly jsou 

věnovány historii vinohradského sboru a obecným úvahám o charakteru protestantské 

modlitebny. Zde autorka projevila dobrou schopnost syntézy a znalost základní literatury. Menší 

výhrady mám ke kapitole „Nebudeš se jim klaněti“, v níž postrádám odkazy na  prameny a na 

četnou speciální literaturu pojednávající o vztahu protestantských církví k obrazům.  

Nejpodstatnější částí celé práce je medailón Miroslava Rady, rozbor jeho děl ve 

vinohradském sboru a záznam reakcí členů vinohradského sboru na Radova díla. Martina 

Kamenárová prokázala   velmi dobrou schopnost analýzy uměleckých děl a velmi si cením 

skutečnosti, že autorka provedla výzkum názorů členů vinohradského sboru na obrazy Miroslava 

Rady, s uplatněním metody orální historie. 
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