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Vývoj menších křesťanských církví a komunit v českých zemích v průběhu 20. století není 

naší historickou vědou stále dostatečně zpracován. Zatímco k otázkám vnitřního vývoje a 

politické perzekuce římskokatolické církve, zvláště v letech 1948-1989, vyšla již celá řada 

monografií a studií, u tradičních protestantských církví je dosavadní historiografická produkce 

ještě relativně skoupá. Do jisté míry to platí i v případě Církve československé husitské, která 

svou liturgií i okolnostmi svého vzniku vychází z domácích tradic a v jejíž existenci se 

specifickým způsobem odrážel humanitní a demokratický ideál meziválečné republiky. 

V případě poválečných dějin ČSCH se dosavadní literatura soustřeďuje především na 

obecnou situaci církve s důrazem na problematiku represí a peripetií vzájemných vztahů se 

státem v letech 1948-1989. Mnohá dílčí témata zatím zůstávají poněkud v pozadí. Patří k nim 

také historie jednotlivých místních sborů ČSCH a osudy lidí s nimi spjatých. Jeden z nich, 

v obci Nesvačily v benešovském okrese, si za téma své diplomové práce zvolila Jana 

Hedviková, která sledovala jeho vývoj od počátků třicátých let až po současnost. Dané téma 

doplnila o stručný obecný přehled historie ČSCH a rekapitulaci dějin obce, v níž se sbor 

nachází. Na tomto místě tedy musím zhodnotit, jak se svého úkolu zhostila. 

V metodologické části práce diplomantka zdůraznila, že k tématu přistupovala z pozice 

insidera, členky nesvačilského sboru. V takovém případě obvykle není snadné udržet si 

potřebný kritický odstup. Z výsledného tvaru magisterské práce lze ale vypozorovat, že se 

autorce podařilo tomuto úskalí vyhnout. Její text neprezentuje danou problematiku 

schematicky, je nezaujatý a objektivní, zcela postrádá hagiografické tendence, které nejsou u 

badatelů reflektujících příslušné téma „zevnitř“ vůbec výjimečné.  

Při koncipování své práce Jana Hedviková vycházela z různorodé pramenné základny. Na 

základě využití metody orální historie realizovala rozhovory s několika narátory z řad 

nesvačilského sboru, získala soubor písemných dokumentů z jejich osobních archivů a také 

z archivu Pražské diecéze ČSCH. Oproti předchozí verzi diplomové práce, v níž byla 

oprávněně kritizována za nedostatečné vytěžení pramenů, se nyní pokusila rozšířit jejich 

spektrum. Natočila druhé rozhovory s již zpovídanými pamětníky a získala i svědectví 

narátorů nových. Z nich zvláště rozhovor s benešovským farářem Josefem Švehlou nabídl 

poněkud odlišný úhel pohledu na nesvačilskou církevní komunitu. Od tohoto narátora dostala 



autorka také k dispozici dvoudílnou Kroniku náboženské obce v Benešově, s jejíž pomocí 

mohla doplnit některé informační mezery vyskytující se v Pamětní knize Církve 

československé husitské v Nesvačilech (autor Jan Kouba), která pro ni jinak představovala 

jeden z klíčových materiálů pro zpracování tématu. Dále Jana Hedviková nově provedla 

heuristický výzkum ve Státním okresním archivu v Benešově, kde studovala materiály 

z nezpracovaného fondu tamějšího Okresního národního výboru. Uvedla, že orientace 

v neuspořádaných písemnostech ji činila určité potíže a množství získaných dokumentů úplně 

neodpovídalo jejímu očekávání. Nabízí se přesto otázka, zda by více trpělivosti a 

systematičnosti při heuristickém výzkumu v benešovském archivu i jinde přece jen nepřineslo 

hmatatelnější výsledky. Autorka mohla zkusit prostudovat obecní kroniku či písemnosti 

místního národního výboru. Možná by stalo za úvahu podívat se také do Archivu 

bezpečnostních složek, zda třeba jednotliví faráři působící v Nesvačilech nebyli sledováni atd. 

Na druhé straně oceňuji soustavnější využití periodika Český zápas a excerpování další 

odborných publikací. Mám-li být ale ve svém hodnocení spravedlivý, musím dodat, že 

nedostatečné množství pramenů a jejich omezené možnosti využití nepadají jen na vrub 

autorky. Jsou také druhotným, leč signifikantním příznakem postupného úpadku ČSCH, 

pokračujícího fakticky i po roce 1989 (malý počet aktivních věřících, navíc převážně staršího 

věku, ztráta zájmu o dění uvnitř sboru spojená s určitou rezignací na zachycení jeho života – 

nikdo už nepokračuje v Pamětní knize atd.). 

Po obecnějších kapitolách věnovaných historii CČSH, dějinám obce Nesvačily a biogramům 

jednotlivých narátorů autorka analyzuje vývoj nesvačilského sboru od jeho založení ve 

třicátých letech až po současnost. Využití většího množství pramenů ji umožnilo překonat 

zásadní limity první verze diplomové práce, kdy její části, které se věnovaly samotnému 

nesvačilskému sboru, byly v podstatě výtahem, respektive hutným převyprávěním klíčových 

informací z Koubovy Pamětní knihy, a rozhovory, s výjimkou rozboru od osmdesátých let až 

po současnost, fungovaly jako pouhá ilustrace doplňující údaje převzaté z tohoto textu. Nové 

materiály zbavily autorčinu analýzu a interpretaci přímé závislosti na jednom dominantním 

informačním zdroji a dodaly jejímu výkladu potřebnou plasticitu. Diplomantka text rozsahově 

rozšířila a doplnila o některé nová dílčí témata (vztah obyvatel katolického a husitského 

vyznání). Oproti předchozí variantě textu se vyvarovala zbytečných věcných chyb. Pokusila 

se poněkud zlepšit i jazykovou úroveň textu, některé stylistické nedostatky však v jeho finální 

podobě přetrvávají.  

Diplomantka zpracovala svou magisterskou práci na akceptovatelné úrovni. Prokázala 

schopnost samostatné a kritické práce s prameny a odbornou literaturou. Doporučuji práci 



přijmout k obhajobě a navrhuji její předběžné hodnocení mezi stupněm velmi dobře a dobře. 

Finální klasifikace by měla přihlédnout k samotnému průběhu obhajoby. 

 

V Praze, 3. června 2015      PhDr. Zdeněk Doskočil, Ph.D. 

 

 

 

 


