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Posudek vedoucího práce 

 Ladislav Beneš předložil bakalářskou práci pojednávající nejen o vývoji uvnitř 

Českobratrské církve evangelické během prvních dvou dekád po druhé světové válce, ale 

zároveň s ambicí o zachycení obecnějších principů fungování partikulárních náboženských 

společenství v časech komunistického panství v Československu. Oproti původnímu záměru 

nakonec značnou část své studie věnuje ČCE jako celku a pojednání posléze prohlubuje o 

postřehy získané na základě sondy do prostředí pardubického sboru.  

 Téma práce je bezpochyby podstatné a může sloužit jako vhled do obecnějších otázek 

týkajících se partikulárních společenství, náboženských komunit a alternativních identit 

v Československu v éře státního socialismu. Prozatím se přitom netěšilo soustředěnějšímu 

badatelskému zájmu; jak sám autor ve své práci připomíná, většinu badatelů zabývajících se 

osudy církví a náboženských komunit dosud z pochopitelných důvodů zajímala především 

katolická církev, zejména represe vůči jejím představitelům v padesátých a pak opět na 

prahu sedmdesátých let. Ladislav Beneš tak ve svém pojednání navazuje na několik dílčích 

sond a biografií a zároveň otevírá nové badatelské otázky.  

 Zvláště proto, že se jedná o práci bakalářskou, si cením poměrně precizního vymezení 

pojmů, jako jsou „panství“, „legitimita“, „svéhlavost“, „kolaborace“, „identita“ či 

„sekularizace“, s nimiž pak autor dále pracuje. Autor zároveň přistupuje k vyprávění o tom, 

jak se ČCE a její členové vyrovnávají s nastupujícím státním socialismem se znalostí 

soudobých teoretických východisek a metodologických diskuzí v rámci historiografie 

socialistických diktatur – inspiruje se zejména přístupy běžně využívanými v německé 

historiografii (v pracích o dějinách nacistické i komunistické diktatury) a v posledních letech 

také některými historiky zabývajícími se dějinami státního socialismu v Československu. Díky 

tomu se úspěšně brání v české historické literatuře zabývající se „padesátými léty“ často 

implicitně nebo explicitně používaným dichotomiím mezi hrdinským odporem a 

zavrženíhodnou kolaborací. S využitím weberiánského pojetí legitimity panství a zejména 

přístupů rozvinutých Alfem Lüdtkem a Thomasem Lindenbergerem autor odolává pokušení 

dehonestujících či naopak sebestylizačních narativů a podává tak poměrně plastický obraz 

strategií ČCE, jednotlivých osobností z jejích řad (Hromádka, Smolík) a vybraného sboru.  

Za slabinu práce je možné pokládat, že se nepodařilo skutečně živě zachytit střetávání 

celostátní politiky církve se zavedenými strukturami a vztahy v Pardubicích, tedy s místními 

loajalitami a ambicemi – natož podat mikrohistorickou sondu do rozhodování jednotlivých 

aktérů pardubického sboru, jak by byl autor býval rád učinil. Tato ambice nicméně byla od 



počátku spjata s rizikem, že se nepodaří nalézt dostatek vhodných pramenů. Autor sice 

čerpal ze sborových kronik a zápisů staršovstva, i ze záznamů Archivu bezpečnostních složek 

o faráři Josefu Smolíkovi, zdá se ale, že značná část komunikace ohledně strategií lokálního 

sboru a konfliktů různých vrstev loajality (ke státu a jeho politickým představitelům, k ústředí 

ČCE a k linii reprezentované J.L.Hromádkoou, k demokratickým principům a vůli samotného 

sboru) přece jen nemusela zanechat stopy v písemných pramenech. I tak je ale exkurz do 

prostředí sboru v Pardubicích cenným příspěvkem, který ukazuje jednu z možných podob 

udržování identity partikulárního náboženského společenství po celé období tzv. padesátých 

let.  

Otázkou je, nakolik je pro práci přínosný poměrně dlouhý exkurz o J.L.Hromádkovi. 

Ten je sice odůvodněn blízkostí Hromádky a pardubického faráře Smolíka, vzhledem k tomu, 

že Hromádka je ale jedinou lépe zmapovanou postavou poválečné ČCE, bylo by v této části 

možné text krátit, více odkazovat a uvolnit prostor pro jiná dílčí témata nebo pro 

prohloubení některého z dalších aspektů práce. To by si zasluhovala například analýza 

období 1956-1962, které tvoří značnou část sledovaného úseku a které je přitom v práci 

pojednáno jen velice stručně, zhruba na deseti stranách. Paradoxně to bylo pro evangelíky 

právě toto období tzv. uvolňování, kdy se prostřednictvím zákona o rodině, omezováním 

výuky náboženství ve školách a vůbec plošně účinnějších prostředků boje proti náboženství a 

náboženským podobám víry (nikoli již jen konkrétním církvím a jejich představitelům) 

politika KSČ dotýká neuralgických bodů ČCE v mnohém citelněji než během represivní 

stalinské éry. Podrobnější zachycení těchto konfliktů, na celostátní i lokální úrovni, i reakcí 

ČCE a jejích představitelů, by mohlo být mimořádně zajímavé.  

Třístránkový závěr se vrací k některým podstatným zjištěním práce (styčné body 

českobratrské a komunistické identity, paralely vývoje v NDR a v ČCE), je ale příliš stručný, 

takže buď jen shrnuje dříve řečené, nebo, tam kde nabízí určité interpretační vykročení, 

nepůsobí zcela věrohodně. Informace i jednotlivé argumenty obsažené ve vlastním těle textu 

by přitom mohly sloužit jako dostatečný materiál k promyšlenému zachycení ambivalentní 

povahy společnosti v časech diktatury KSČ, jež by mohla směle přesáhnout rámec 

partikulárního výzkumu. Absenci takového propracovanějšího závěru připisuji spíše únavě a 

jistému chvatu, protože východiska, struktura a argumentace práce jinak jednoznačně 

potvrzují autorovu schopnost samostatně interpretovat a myslet dějiny.  

 Zmíněná kritika je nicméně pouze partikulární povahy, případně se jedná o otázky, 

jejichž zodpovězení není jednoznačné nebo vychází z nároků, které bych sice na autora rád 

kladl, které ale překračují běžná kritéria pro práce tohoto kvalifikačního stupně. Při vědomí, 

že se jedná o práci bakalářskou a nikoli magisterskou, ji každopádně doporučuji k obhajobě a 

navrhuji ji hodnotit jako výbornou.  
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