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Ve třech kapitolkách, psaných velmi úsporně, podala autorka svůj velmi 

zajímavý a dle všeho pravdivý pohled na otázky křesťanství v době První 

československé republiky.  

Práce tohoto tytu nestojí na archivním studiu, snaží se využít dobrou sekundární 

literaturu a dojít k určitým závěrům. Ve dvou kapitolách je popsána první 

republika, problém slovanské vzájemnosti, jednotlivé hlavní církevní směry a 

hlavně vztah Masaryka k náboženství a k církvím. Nemohu než konstatovat, že 

vše, co autorka říká, je pravda. V určitých partiích bych možná očekával více, 

než pouhé věcné informace (CČS, pravoslaví). Snad by stálo za to ještě ukázat, 

jak ta jednotlivá církevní společenství zvládala reflexi křesťanské víry 

teologicky, proč a co dělala. 

Třetí kapitola, která je vyvrcholením práce, se zabývá životem a dílem Jana 

Čepa a životem a veřejným působením Přemysla Pittera. Osobnosti, pokládané 

za výrazně křesťanské, konfesně stojící na opačných pozicích, sdílejí na konci 

života osud československých emigrantů. Zde autorka nezůstává u pouhých 

popisů a zejména v případě Jana Čepa se pokouší o krátké charakteristiky jeho 

některých literárních prací. Činí tak neobyčejně zdařile. 

Všechna fakta, která autorka uvádí, jsou správná. Zajímá nás, k jakým závěrům 

dochází: ty jsou sice opět stručné, ale opět věcné. Opravdu církve – přes 

rozsáhlou kulturní tvorbu – se dostaly do izolace a krize. Vřele souhlasím 

s tvrzením autorky, že církve, které vystupovaly pokrokářsky byly vnímány jako 

odtržené od Boha, katolicismus pak byl vnímám zvnějšku jako dogmatická 

fosilie. Ano, díla Čepa i odkaz Pitterův – vše je dnes opět objevováno. Dle mého 

soudu by však bylo více třeba se zaměřit na to, jak se vyrovnávali s křesťanskou 

vírou a co chtěli udělat pro to, aby se celková atmosféra změnila.  

Rád také konstatuji, že všechny technické náležitosti jsou v této diplomové práci 

dodrženy a splněny. 

Závěr: Velmi solidně napsaná práce, autorka dovede přemýšlet. Hlavním 

přínosem je, že autorce leží na srdci dnešní situace a hledá její kořeny správně 



v zápasech, které jsou jen zdánlivě minulé. Navrhuji hodnotit známkou výborně 

(1). 
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