
Posudek oPonenta

Tereza Koželuhová, Plzeňské slunečnice aneb unitářství v západníc]r Čechách' Bakalářská

práce pod vedením PaedDr. NaděŽdy Morávkové, Katedra historie Pedagogické fakulty

Zapadoěeske univerzity vPlzni, 2OI5,131 str. + 26 strantextových a 17 stran obrazových

pří1oh'

Hned úvodem konstat u1t, že se jedná - rozsahem, volbou původního tématu' zpracováním - o

jednu z nejlepších bařalářskýčh prací, které jsem v posledních 1etech posuzoval' Patrně

autorka dosud ani netuší, že mám t unitartrm (ni'to'i"fu;m i těm plzeňským) pozitivní' byť

kritický vztah. Jejich ideje mne zajimají dlouho' i v.souvislosti s Komenským' kterým byl

zjevně zprvu sociniány Jkorrrl"n a"os1Jrre.r, později je však jako věrný český bratr odmítl'

Vyrovnával Se S tzv. polskými bratry pozacji mnoha polemikami i v amsterodamském exilu'

Ale vraťme se k půci siečny rózétutrové. Malofdy s takovým zájmem jsem pročítal

bakalářskou práci jako nyní (tayuy chtěla toto zpracování rozšířit a doplnit pro účely

diplomové práce,např. v komparaci s jinými menšinóvými církvemi a náboženskými spolky

v Plzni, rád jípomohu). Samozřejmě ,nám poněkud eklektické, ale upřímně míněné spisy

tr;H# ďpí':J osobně jsem se dobře ,niI 
' 

se zesnulou dr.Chudkovou a blízký přátelský

vztah mám i Mgr.Pivoňko,ri u dr.Lovčímu (autoru vynikající a jediné monografie o Alici

Masarykové). Nemá cenu zde opakovat či rozsáhle komentovat myšlenky obsaŽené

v předložené práci. Jenom chci zmínit známollvěc (aktualizovanou i současnými debatami o

Husovi), že si rizné církve i ideologie (náboŽenské i světské) přisvojují vybrané nézory

osobností. Např. i TGM byl názorov;; ettet<tit< spíš než původní filozof, i proto ale oslovuje

mnoho následovníků doďnes (i kdyŽ si něco ji''eno vybírá věřící člověk, demokratický

socialista, ateistický vlastenec či řravlovský liberál apod ) K práci samé pár poznámek-:

promyšlená struktura, myšlenkové i historické odbočký sice plynulost textu občas narušují'

ale výsledný celek je plastický a čtivý. Jako čtenáři mi to připadá, jakoby autorka hledala

sama sebe, ujasňovala si problémy, a snažila se v problematice (kterou dosud neznala' a|e

která ji najednou oslovila a strhla) teprve psaním.zorientovat' Nicméně není to amatérský

entusiasmus, autorka ctí ,,historické řemeslt"' peč1ivě cituje' prošla úctyhodné mnoŽství

archivní pramenů a literaúry. Využila plně i móžnosti orální historie' biografické kapitoly o

Mgr.Pivoňkovi' vůdčí osobnosti současných plzeňských unitářů, v kapitole o mé někdejší

kolegyni Chudkové (což byla neobyčejně v)děIaná .a.laskavá Žena) vyuŽl|a vzpomínek

profesora Viktory. r .') j.jir1l příkladujsem si uvědomil, jak často bývalí poctiví komunisté (to

myslím bez ironie) po svém (často i nedobrovolném) rozchodu se stranou hledali nové

zakotvetí v jiných idealistických přístavech. Autenticky a osobně působí pasáŽe o rituálu

,,květinových slavností". oiiginátnim doplněním jsoui autorčiny rozhovory s oběma

mladými katolickými duchovními. Ty mne zvláště žaujaIy: jejich názo'Y jsou dle mého

soudu jakoby modetní, ale takové,,halíkovské",napŤ, při kostrbaté obhajobě neudržitelného

dogmatu o neomylnosti pup"Že zroku 1870 (osobně soudím, že jej časem katolická církev

stejně zruší). Na druhé 
^stianě 

sdílím s nimi coby věřící pěkně zformulovanou obhajobu

Trojice v duchu sv.Augustina (ten ostatně spojuje nás evangJíky s katolíky i provoslavnými)'

Jejich názory na unitáře, přes ieškere 
'y..'puti. 

t teto humanistické náboŽenské společnosti'

ale sdílím. Dnešní unitás ;e příliš bezbi"iá, 
^ožno 

věřit v Boha i nevěřit, mít Bohů i více,

používat i Korán (i tam jsou sice občas hezké myšlenky, ale unitáře stejně jako mazdaistiy či

bahaisty by muslimové ve svých zemich netolěrovali ani náhodou' V lepším případě by je

nezabili). Ještě glosa k interview s katolickými knězi ohledně srovnání unitářů Se

svobodným, ,"dnérÍi a rotariány (to by bylo těz t!:yt| na původní a zajÍmavou diplomku!):

základní rozdíI vidím totiž v tom ,'Že členové Unitas jsou víceméně chudí, část naivní

idealisté (bez karieristických ambicí), neusilující o moc a vliv. Jaký to rczdíI oproti někdy aŽ



/

Snobským a plestiŽním, rovněž mezinárodním otganizacím vyvolenců (teoreticky opět

humanistických a náboŽensky 1-'"rryhru'ěných). plitáiské Treemasonry a RotaryClub jsou

spolky e1ity, zámoŽné, politicte, jtenswi iu íeni pro kaŽdého (kandidátské lhůty' vysoké

příspěvky), snaha 
'vr"ar", 

(v Plzni'1:b" Bostonu) paralelní (lehce utajené vlivové spolky'

če1ní představitelé páu"i", .rri.tni politiky, justice, 
"u8ii 

i VŠ a kultury)' Autorka mne zauiala

svým mladistvým zaýetímpro danou proúematiku, někdy ů naivní snahou dobrat se pravdy

(coŽji ale šlechtí, náÁ staršim skeptikům už to nadšení zhusta chybí)' Jasně řečeno' leccos by

se v posuzované práci dalo vylepšii, upřesnit' doplnit, ale předloŽený výsledek plně obstojí'

Závéreěnéhodnocení: práce splňuje nároky kladené na diplomové práce, a proto ji doporučuji

k obhajobě s hodnocenímvýborně'

Profesor PhDr.
Y Plzni23
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