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Předložená práce svým obsahem i rozsahem překračuje daleko bakalářskou 

kvalifikační práci. 

Autorovi se podařilo skvělým způsobem podat prvních 30. let dějin jedné 

z nejdůležitějších pražských obcí CČSH.  Správně vidí tyto dějiny v kontextu 

historie vzniku celé CČS(H)., dále popisuje činnost NO včetně bohatých aktivit, 

které tato obec měla, dále se věnuje výstavbě sboru, umělecké výzdobě, 

varhanám a připojuje portrét architekta Pavla Janáka. 

V poslední kapitolce, věnované létům 1933-1950, se zabývá mj. slavným 

vysíláním revolučního rozhlasu v r. 1945 z Husova sboru, složitými léty 

poválečnými. Připojen je portrét Arnošta Šimšíka. 

Autor pracoval se řadou nepublikovaných pramenů, které byl nucen kriticky 

vyhodnotit, což se mu velmi dobře podařilo. I vinohradském sboru se psalo při 

různých příležitostech v minulosti. Pan kandidát všechny tyto práce zná a 

zahrnul je do své syntézy. Pokud vím, jeho práce až do současné doby 

nejobsáhlejší pojednání o daném tématu. 

Musím ocenit zejména kandidátovu věcnost, smysl pro pravdu i skutečný 

nadhled v záležitostech, kdy je to složité jednoznačně interpretovat. Též 

otevřenost v politických otázkách, kdy správně pojmenovává a analyzuje např. 

hlavní křídla v CČSH, aniž by to mělo pejorativní nádech. 

K práci se připojena velmi zajímavá obrazová příloha, obsahující mnohdy 

unikátní snímky z archivu NO.  

V práci jsem nehledal žádné věcné ani formální chyby či nesrovnalosti. Je psána 

se znalostí věci a s dobrým kulturním rozhledem, nezdráhám se říci, že je 

skutečně interdisciplinární. Nikdo, kdo se bude v budoucnu dějinami tohoto 

sboru zabývat, nebude moci toto dílko přejít  

Závěr: Vzhledem ke shora řečenému navrhuji předloženou práci přijmout jako 

bakalářskou práci. Dle mého názoru ji nelze hodnotit jinak, než známkou 

výborně (1). Doporučuji, aby alespoň část (ne-li celá) byla vydána tiskem. 

V Praze, dne 2. září 2014 



 


