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Autorka předložila velmi zdařilou práci, ve které se ji podařilo zařadit 

zpracovávanou látku do patřičného historického i filozoficko-teologického 

kontextu. Celkově je práce rozdělena do čtyř kapitol. V kapitole první popisuje 

vznik CČSH, jejího zakladatele, zápas o kostely a počátky bohosloveckého 

vzdělání v této církvi (str. 8-23). Vše činí na základě kvalitní odborné literatury 

a na patřičné akademické úrovni. Rád konstatuji, že zde nechybí žádná současná 

důležitá práce. Ve druhé kapitole (str. 24-28) je podána stručně historie obce, 

její okolí a spolková činnost.  Autorka k tomu použila většinou současnou 

literaturu převážně lokální provenience, ale i internetové zdroje a místní 

archiválii (Pamětní kniha obce).  Je zjevné, že autorka nemá historickou 

odbornou průpravu (pak by přistupovala k látce jinak), ale pro její účel tuto 

kapitolu podala způsobem naprosto dostačujícím. Centrem práce je kapitola 

třetí, nazvaná „Zakladatelé CČSH na Tmani a v okolí“ (str. 29-65). Souhrnný 

název kapitoly je mírně zavádějící, protože v této kapitole se nehovoří jen o 

zakladatelích a o okolí, ale jsou tu v jednotlivých podkapitolách probírány 

podrobněji všechny záležitosti, spojené se vznikem a fungováním této 

náboženské obce. Autorka velmi barvitě popisuje vnik NO, zápas o kostel a 

hřbitov, celou podkapitolu věnuje stavbě sboru a obstarání jejího vybavení 

(varhany, zvony, prapory), sousedním náboženským obcím atd. Věnuje se 

celkem podrobně osobnostem, které v NO působili – ať už duchovním, nebo 

laikům. Záslužné je, že zachytila dějiny práce CČSH s mládeží i složité osudy 

budovy sboru Jiřího z Poděbrad. Práce vyznívá optimisticky, neboť v závěru 

ukazuje na vyhlídky do budoucnosti. Zejména v této ústřední kapitole své práce 

se kandidátka musela opřít o rukopisné archiválie, neboť souhrnná práce o NO 

Tmaň žádná neexistuje. Rád konstatuji, že se ji podařilo pracovat efektivně, na 

akademické úrovni a profesionálně. Seznam pramenů a literatury, jakožto i 

anotace a anglické resumé – vše zpracováno standardně. 

Závěr: Přes drobné výtky se jedná o kvalitní práci, psanou se znalostmi i 

zápalem. Žádné věcné výhrady nemám. Navrhuji, ale práce byla přijata jako 

magisterská a hodnocena ještě známkou 1 – výborně. 
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