
OPONENTSKÝ POSUDEK 

Jana Hedviková – Sbor Církve československé husitské v Nesvačilech 

Studentka předkládá druhou verzi textu diplomové práce; ta první nebyla obhájena. Hned zkraje by 

mělo být řečeno, že tato druhá verze je jistým pokrokem, byť pokrokem dílčím. I nadále má práce 

celkem značné vady, nicméně už se jeví jako obhajitelná. 

Srovnáme-li obě verze, posuny jsou patrné v několika oblastech: 

1. autorka pracuje s několika novými prameny – bádala zejména ve Státním okresním archivu 

v Benešově (a konstatovala velmi malé penzum materiálu); sluší se ale podotknout, že 

vzhledem k tomu, že jedním z leitmotivů textu je „tlak komunistické moci“ směrem k CČS, 

tak je s podivem, že studentka nenavštívila Archiv bezpečnostních složek. Stejně tak je 

otázkou, jestli z důvodu nedostatku pramenů autorka neměla přistoupit i k rozhovorům 

s outsidery, tj. s lidmi v Nesvačilech, kteří s touto církví sice neměli nic společného, ale 

nějakým způsobem se s ní dostávaly do styku (katolíci, představitelé tehdejšího národního 

výboru, členové místní komunistické strany atd. atd.)… Myslím, že rozšířit pramennou 

základnu bylo vzhledem k nedostatku materiálů nutností, nicméně k tomu ani u druhé verze 

nedošlo v rozsahu, jakého by bylo třeba na opravdu kvalitní text. 

2. autorka prohloubila metodologii – to lze ocenit nejvíce, byť znovu nevyužila všech možností; 

hlavně se téměř nijak nevypořádává s pozicí insidera ani s tím, že dva z narátorů jsou 

příbuzní – jen to v jedné větě konstatuje, aniž by uvedla nějaké praktické konsekvence, které 

ztížily/pomohly jejímu výzkumu; přitom by se to za těchto okolností velice hodilo – třeba 

studentka mohla přistoupit k dílčí srovnávací analýze rozhovorů s narátory – příbuznými a 

narátory – lidmi z vnějšku. Existovaly nějaké rozdíly? 

3. autorka doplnila podkapitolku o vztahu členů CČS v Nesvačilech k místním katolíkům; zde je 

ale nutno poznamenat, že se jedná opravdu pouze o „podkapitolku“ – její rozsah je něco 

málo přes jednu stranu, studentka vychází výlučně z několika citací třech narátorů (členů 

CČS), druhá strana zastoupení nemá.   

Obě verze mají ale stále některé zásadní věci společné. Zejména nekritické a až příliš časté přejímání 

kronikářských zápisů. Na jednu stranu je to pochopitelné vzhledem k nedostatku pramenné 

základny, na straně druhé to ale někdy působí až přespříliš rušivě – tím mám na mysli třeba takřka 

identické citace z kroniky o oblíbenosti jednotlivých farářů; autorka by si mohla položit otázku, čím to 

je, že kronikář faráře popisoval velice podobně – nešlo třeba prostě a jednoduše o úzus?  



A je tu ještě jedna nedokonalost. Autorka textu, jak už bylo řečeno výše, neustále zdůrazňuje tlak 

komunistické moci na nesvačilskou náboženskou obec. Bohužel ale tato svá tvrzení ničím nedokládá 

– faráři, jak konstatuje, odcházeli dobrovolně, o žádném postihu nějakého příslušníka nesvačilské 

církve v 70. a 80. letech se nezmiňuje (nepočítáme-li v to několikeré zdůraznění faktu, že jeden 

z narátorů měl strach chodit do kostela, protože by mohl přijít o práci, a tak tam nechodil…); spíš 

obecně popisuje úpadek (apolitický – způsobený hlavně generační obměnou) tamní komunity. Jak 

tedy konkrétně doložit ten „tlak“ komunistické moci na CČS v Nesvačilech například v době 70. a 80. 

let? 

Jak už ale bylo řečeno na počátku: druhá verze je jistým posunem, studentka zohlednila některé 

výtky (zvlášť metodologické povahy), a tudíž lze práci přes přetrvávající slabiny doporučit k obhajobě. 

Navrhuji ji hodnotit stupněm DOBŘE.     

 

V Praze dne 2. června 2015                                                            ……………………………………………………………. 

              PhDr. Přemysl Houda, PhD. 


