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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): 

 

Cílem práce je dle autora analýza procesu „hledání identity“ největší české protestantské církve 

(Českobratrská církev evangelická – ČCE) v období tzv. Třetí republiky a zhruba prvního desetiletí 

komunistické diktatury. Chronologické mezníky 1945 a 1962 souvisejí s autorovým záměrem 

propojovat pohled na makro-úroveň s lokálními konstelacemi – zejména se sborem v Pardubicích, kde 

v této době působil farář Josef Smolík. Ten podle L.Beneše může sloužit jako zajímavý objekt 

výzkumu, protože „ve své osobě propojoval struktury ‚běžných věřících‘ se strukturami ‚elit‘ ČCE“.  

 

2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a 

metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): 

 

V úvodní partii (str. 12-26) nejprve autor prokazuje dobrou obeznámenost s produkcí (a 

konceptuálními nástroji) zejména německých autorů věnujících se dějinám komunistické diktatury 

NDR ze socio-historické perspektivy (především T. Lindenbergera) a oznamuje svou ambici aplikovat 

jejich úvahy nad fenomény typu Eigen-Sinn na výzkumném poli týkajícím se českých evangelíků.  

Následuje pak kombinace (dominujících) přehledových partií o vývoji této církve, o názorových 

proudech uvnitř ní a o interakcích s představiteli komunistického režimu v rozmezí 1945-1962 a 

archivně podložených sond do poměrů ve sboru ČCE v Pardubicích. Autor korektně využívá 

dostupnou literaturu (zejména K.Kaplana – ovšem bez kritičtějšího zhodnocení limitů kaplanovského 

přístupu a badatelské výstupy evangelických historiků P.Moréeho a J.Piškuly). V rámci svého 

výzkumu se seznámil s různými typy archivů (od ABS před SOA Zámrsk, SOkA Pardubice až po 

archiv Synodní rady ČCE a archiv sboru ČCE v Pardubicích), vedl též několik rozhovorů s pamětníky 

(zejména s farářem J.Doležalem). V pramenech překvapivě chybí (jistě dosti stylizované, ale přesto 

zajímavé) memoáry J.Smolíka publikované na stránkách evangelického týdeníku Kostnické jiskry 

Základní chronologickou linku dějin ČCE v daném období doplňují exkurzy k situaci v pardubickém 

sboru jistě vhodně, ale spíše ilustrativně a anekdoticky: L.Beneš lokální reálie konzistentně nevyužívá 

jako možnost zpřesnit, zjemnit, doplnit, opravit dominantní příběh o ČCE v komunistické diktatuře 

konstruovaný výše zmíněnými autory z perspektivy centra (a centrálních archivů). 

 

3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na 

literaturu, grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 

  

Autor používá korektní jazyk, občas má problémy s psaním velkých písmen (viz str. 22, „v 

Československém prostředí“, str. 57 „Pardubičtí“ atd.), v práci lze najít několik překlepů (např. str. 31: 

„pěvně“ atd.) a nevhodně použitých výrazů (např. str. 25 „zvýšení ostražitosti vnitroněmeckých 

hranic“). 

Závažnějším formálním problémem se mi zdá být poněkud zmatečné míchání pramenů a literatury (či 

spíše absence dělení pramenů a literatury v oddíle „Seznam prostudované literatury“ str. 76-81, 

především 76-77). 

 

 



4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, silné a slabé 

stránky, originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

 

Základním limitem práce je, že autor nedostatečně vytěžil z mé perspektivy nejzajímavější signály 

z pramenů, které mohly vést k důkladnějším (lindenbergerovským?) úvahám nad mezemi diktatury, 

ambivalencemi aktérů, souladem či napětím mezi centrem a periferií etc. Dva příklady: 1/ o faráři 

J.Doležalovi, se kterým autor zřejmě opakovaně mluvil, se v poznámce pod čarou dozvídáme, že 

ještě na začátku 50.let byl členem KSČ (str. 56, pozn. 229): o tomto extrémně zajímavém 

(dočasném) průniku evangelické a komunistické identity ovšem bohužel nenajdeme v této studii nic 

dalšího, což je opravdu škoda! 2/ Na straně 64 v hlavním textu autor konstatuje, že „rok 1957 

můžeme vnímat jako počátek další fáze boje proti náboženství, kdy nejde již jen o akceptaci 

vedoucí úlohy KSČ ze strany církví, ale přímo k boji proti víře samotné.“ V připojené poznámce 

pod čarou pak cituje z „Plánu úkolů a organizačního zajištění na II. pololetí 1958“ pro církevní 

tajemníky v pardubickém kraji následující pasáž: „Usměrňování náboženského života: Provádět 

důsledně vůči věřícím politiku náboženské svobody, přihlížet především k mínění a potřebám 

věřících, pracujících rolníků. Vyloučit vše, co by vyvolávalo nedůvěru nebo odpor věřících, 

umožnit nerušenou na náboženském životě v dosud vžitém rozsahu.“ Nestál by takový rozpor (mezi 

centrem a periferií? nebo mezi různými pojetími církevní politiky?) za důkladnější úvahu a 

interpretaci?  

  

 

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ 

(jedna až tři): 

 

Viz bod 4. 

 

Autor by též mohl při obhajobě vysvětlit svou motivaci k výběru tématu a svůj vztah ke zkoumanému 

prostředí: v práci to není explicitně zmíněno, ale z některých náznaků lze usuzovat na autorův vztah 

k ČCE nejen na badatelské rovině – je-li tomu tak, stálo by za to podělit se s komisí o reflexi své 

pozice domorodce/cizince (badatele) v rámci tohoto výzkumného pole.   

 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl):  

 

Práci doporučuju k obhajobě a navrhuju hodnotit jako velmi dobrou. 

 

Datum: 7.9.2016       Podpis: Ondřej Matějka  

 

 

 


