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Předložená práce se zabývá významnou osobností jezuitského řádu v Čechách 
ve 20. století. Je zpracována odpovědně, se značným přehledem. Autorka se 
dobře vyzná v problematice, pracuje konsekventně. 

Rozprava je rozdělena do tří kapitol a závěru, přičemž první dvě kapitoly je 
možno považovat za úvodní: je v nich podána historie řádů a perzekuce řádů na 
II. světové války a po únoru 1948.  Zpracováno na základě nové a spolehlivé 
literatury. 

Vlastním jádrem práce je třetí kapitola, nazvaná prostě P. Rudolf Dušek (1-28). 
Právě zde autorka mohla dobře prokázat své schopnosti. Dušek (1917-2012) je 
podán na základě rozsáhlého archivního materiálu, ale také na základě 
vzpomínek Duškových současníků, které jsou ovšem pečlivě dokumentovány. 
Právě díky této kapitole se autorce podařilo vytvořit dílo, které podstatnou 
měrou přispívá do bádání o jednotlivých křesťanských osobnostech, žijících za 
dvou totalit ve 20. století. Originální badatelská práce je doplněna celkem sedmi 
přílohami:  ve dvou případech se jedná o fotografie, v jednom případě o seznam 
pronásledovaných členů jezuitského řádu, dále o reprodukci Duškových dopisů 
(příl. č. 4), dále o vzpomínky Jana Charváta (příloha č. 6), vzpomínky Marie 
Hoškové (příloha č. 6) a nakonec o záznam Duškovy homilie z roku 2001. To 
všechno přispívá k tomu, že práce je dobře čtivá. 

Kritické připomínky nemám, materiál je podán utříděně a věrně. Žádné věcné 
chyby jsem v práci nenašel. Po stránce formální obsahuje rozprava všechny 
náležitosti, které jsou na práci podobného obsahu a účelu kladeny, přičemž 
podotýkám, že vše je provedeno s nejvyšší pečlivostí. Autorka by měla uvažovat 
o publikaci své práce v katolickém prostředí, které ji jistě uvítá. 

Závěr: Na základě shora uvedených skutečností mi nezbývá než konstatovat, že 
navrhuji, aby přiložená rozprava byla bez výhrad přijata jako práce magisterská. 
Pokud jde o hodnocení, pak není sporu o tom, že práce má být hodnocena 
známkou výborně (1). 

V Praze, dne 20. května 2019                                     Prof. Dr. Jan B. Lášek 


