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Bakalářská práce Filipa Sedláka věnuje svou pozornost principu svobody svědomí uplatňovanému 

v teologii CČS v letech 1920–1924 se zvláštním ohledem na tzv. pravoslavnou krizi. Autor se orientuje 

na tezi Zdeňka Kučery, podle kterého byla zásada svobody svědomí původně korektivem proti 

„abstraktní nedějinné nauce katolicismu“, a tím pádem též zásadou existenciálního významu. 

Postupem doby se z ní však začal stávat pouhý racionální a literární princip, který lze charakterizovat 

skepsí vůči teologii, neúctou k pravdě, pragmatickým pojetím křesťanstvím, podceňováním 

teoretického vzdělávání. Sedlák se ve své práci rozhodl zmapovat právě tuto proměnu. Smysl své 

práce spatřuje v znovuobjevení existenciálního významu svobody svědomí v CČSH. 

Z metodologického hlediska se rozhoduje pro komparativní studii, ve které hodlá srovnávat významy 

textů vypovídajících o svobodě svědomí. 

Nejprve analyzuje texty z období vzniku církve obsahující výroky o zásadě svobody svědomí: v Právu 

národa, kde si všímá souvislostí s odkazováním na Mistra Jana Husa, (mohlo by zde být vysvětleno, do 

jaké míry to bylo oprávněné), ve Farského Českém problému církevním, při ustavující schůzi CČS, 

v Provolání národu. Jde spíše  sondy, jmenovaný výčet jistě není vyčerpávající. 

Druhý soubor textů je věnován vnější kritice zásady svobody svědomí – a to zejména kritice Josefa 

Šusty, který církvi vyčítal, že svoboda svědomí zde není chápána jako interkonfesijní tolerance, nýbrž 

jako zásada, která uvnitř církve platí pro všechny jako bezbřehá svoboda. V podstatě totožná slova 

zaznívala i z úst Josefa Pekaře, který zdůrazňoval, že v CČS jde o svobodu bez citu a odpovědnosti. 

Pasáž obsahuje i reakci ze strany církve: Emil Dlouhý-Pokorný a Zatímní řád.

Třetí celek se zabývá chápáním svobody svědomí u Farského. Poukazuje, jak odlišně bylo Farského 

chápání svobody svědomí přijímáno Aloisem Spisarem a Zdeňkem Trtíkem v sekundární reflexi. 

Zatímco Spisar považoval za hlavní pramen chápání Farského populárně teologické texty, Trtík se 

soustředil na texty liturgické. 

Poslední část práce se zabývá rolí, jakou tato zásada sehrála v tzv. pravoslavné krizi, která byla 

ukončena vymezeným rokem 1924. Velice pozitivně hodnotím závěr práce, ve kterém je potvrzena 

teze naznačená v úvodu a význam svobody svědomí v CČSH je zasazen do dalšího dějinného 

kontextu.

Bakalářská práce Filipa Sedláka se odkazuje na relevantní prameny. Práce splňuje cíle, které si 

v úvodu vytyčuje, drží se tématu a nikde nezabíhá do zbytečných exkurzů. Po obsahové i formální 

stránce splňuje podmínky kladené na bakalářskou práci. Hodnotím: 1.


