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V posledních letech vzniklo na HTF již několik závěrečných prací, které se věnují dílčím dějinám 

jednotlivých náboženských obcí Církve československé (husitské) – CČS(H). I předložená bakalářská 

práce Samuela Vašina se k nim řadí, neboť jejím tématem je proces ustavení Náboženské obce 

CČS(H) v Praze – Nusle (NO Nusle) v letech 1919 – 1923 a její následný vývoj do r. 1938. NO Nusle 

patřila k nejstarším a největším obcím v nově vzniklé CČS(H) a mnozí její členové se podíleli na jejím 

rozvoji v prvních dekádách existence. 

Práce je rozčleněna do 7 kapitol kompilačního charakteru, které autor zpracovává převážně popisnou 

metodou. Po krátkém úvodu, ve kterém autor předkládá téma, cíl i postup své práce, jsou ve 2. 

kapitole velmi obecně a schematicky líčeny dějinné předpoklady vzniku CČS(H). Autor v ní užívá 

označení (katolická) moderna a (katolický) modernismus jako synonyma, aniž by mezi nimi rozlišoval, 

s upřesněním, že moderna byla spojena převážně s literárním prostředím. Při obhajobě by mohl 

autor blíže osvětlit, jak obě zmíněná označení chápe. Rovněž od počátku užívá označení „Církev 

československá husitská“. V práci věnované historii církve je třeba respektovat označení církve 

v době, která je popisována, tj. „Církev československá“, případně uvést vztah mezi původním a 

současným pojmenováním církve.   

3. až 6. kapitolu - ve kterých jsou postupně prezentovány institucionální počátky NO Nusle, pořízení a 

vybavení sborového domu NO na Palackého třídě (dnes Táborské ul.), organizační struktura NO 

(jednotlivé odbory činnosti) a vybrané osobnosti duchovních a laiků působících v NO - autor opírá 

převážně o dva prameny: tištěnou a v malém nákladu vydanou kroniku prvních 10 let NO Nusle, 

sepsanou farářem Martinem Zemanem, a několikadílnou strojopisnou kroniku sepsanou v 60. letech 

Františkem Plechatým, uloženou v jediném originále v archivu NO Nusle, která se v líčení první 

dekády opírá o kroniku Zemanovu a archivní materiály NO Nusle. V obou případech jde tedy o 

svědectví, která mají svoji významnou hodnotu, ale předkládají dějiny NO Nusle pouze z určitého 

úhlu. Samuel Vašin jejich tvrzení v zásadě přejímá, aniž by je až na některé výjimky kriticky ověřoval 

jinými prameny či vlastním výzkumem. To se mimo jiné projeví i při charakteristice mobiliáře NO 

Nusle (s. 35-37). Autor při popisu varhan, zvonů, zvonice či kříže na čelní fasádě užívá přítomný čas, 

ačkoli původní varhany byly v 50. letech nahrazeny novými z Krnova, zvony byly za války 

zkonfiskovány protektorátními úřady, kovové husitské slunce na zvonici bylo koncem 90. letech již 

nenávratně poničené a dvojramenný kříž byl při rekonstrukcích fasády (pamětníci se neshodují 

v dataci, nejspíše v 60. letech) nahrazen křížem jednoramenným. 

Práci uzavírá Závěr, který nesplňuje akademické požadavky kladené na tuto část závěrečných prací – 

shrnutí poznatků i své kritické zhodnocení nahrazuje autor dlouhou citací. Mohl by tedy při obhajobě 

předložit krátce své (kritické) zhodnocení předmětu své závěrečné práce. 

Práce je opatřena obrazovou přílohou, řádně opatřenou Seznamem příloh, i Seznamem použité 

literatury, který obsahuje všechny povinné bibliografické údaje (výjimkou je bibliografický údaj v poz. 

37, jenž není uveden ani v Seznamu). 



Po formální stránce obsahuje práce všechny nezbytné části, ačkoli se autor nevyhnul překlepům a 

chybám v interpunkci. 

Cením si volby tématu i osobního přístupu k jeho zpracování a navrhuji ohodnotit práci známkou 

velmi dobře (2). 

V Praze 29.8.2014 

 

Pavel Kolář, Th.D. 

  


