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Paní Bc. Dominika Jelínková podala na UK Husitské teologické fakultě 

v akademickém roce 2013/14 diplomovou práci s názvem Reflexe křesťanské 

víry v období první republiky v literárním díle Jana Čepa a myšlení Přemysla Pittera. 

Práce má kromě úvodu, závěru a příloh tři velké kapitoly.  

 

Ve své diplomové práci analyzuje stav křesťanství v době první republiky, 

konkrétně pak v literárním díle Čepa a Pittera. Vychází z pramenných spisů, 

opírá se o kritické odborné práce autorů Krofta, Marek, McLeod a dalších. 

První kapitola je syntéza obrazu období první republiky, zejména po stránce 

politicko-kulturně-historické. Autorka využila ke zpracování i souborné 

reprezentativní dílo Idea československého státu. Reflektuje i národnostní poměry 



ve vztahu k německé menšině. Text této úvodní kapitoly je přehledný, 

obsahově vytvářející rámec pro další práci autorky.  

Ve druhé kapitole analyzuje stav křesťanství v období první republiky, dotýká 

se hlavních konfesí – katolické, protestantismu, československé a pravoslaví. 

První republika je integrálně spojena se jménem jejího prvního prezidenta T. 

G. Masaryka a autorka se správně rozhodla pro zařazení jeho vztahu k církvi 

do této kapitoly.  Připomeňme, že TGM byl přesvědčen, že vedoucí myšlenkou 

českých dějin je právě myšlenka náboženská.  

Klíčovou se mi jeví kapitola třetí nazvaná Jan Čep a Přemysl Pitter. Kapitola je 

logicky strukturovaná – po biografické části následuje rozbor díla – u Pittera i 

veřejné působení. Dílo Jana Čepa je rozsáhlé, vedle literárních prací jsou 

neméně zajímavé i práce esejistické. Pro pochopení jeho beletristického stejně 

jako esejistického  díla je nutná pevná orientace v křesťanském a filozofickém 

dobovém rámci a v dějinných událostech. Tento požadavek autorka práce 

naplnila. Autorka správně poukazuje na skutečnost, že Čep snášel sekularizující 

se společnost velice těžce, tento postoj je nakonec znatelný v jeho díle. Pitter 

naproti tomu je této společnosti přes všechna její negativita otevřený, je 

bytostným hledačem pravdy, a to i v dalších náboženských systémech, často 

nekřesťanských. Pitterova otevřenost logicky vede k jeho veřejnému 

angažování, a to zejména v období druhé světové války a době poválečné. 

Nicméně to jsou události mimo rámec práce Dominiky Jelínkové. Ráda bych 

se však vrátila k myšlenkovému světu Čepa, tak jak ho autorka představuje. 

Čep znal práce Guardiniho, Maritaina a Marcela, a přestože sám nechtěl být 

zařazován do určité skupiny, patří mezi křesťanské existencialisty, existenciální 

motivy jsou v jeho díle přítomny. Autorka toto ostatně dokazuje analýzou 

vybraných spisů Čepa.  

V závěru se autorka zdárně vyrovnává s deklarovanými cíli a tezí své práce.  

 

 

 
Celkové hodnocení a navržený klasifikační stupeň: 

 

Diplomová práce Dominiky Jelínkové  představuje ucelenou sondu do myšlenkového světa Čepa 

a  Pittera v období první republiky. Sloh odpovídá žánru kvalifikační práce, autorka umí věty dobře 

formulovat a vytvořit živý, čtivý text bez zbytečného ulpínání na margináliích. Autorčin přístup 

k práci byl po celou dobu příkladný. 

 

Navržený klasifikační stupeň: výborně. 

 

V Praze dne 14. 8. 2014 


