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Průběh obhajoby: 1. Představení práce. Pokus o popis situace po celou dobu

Sovětského svazu - vztah sovětské vlády k náboženstvím. Zvláštní
postavení pravoslaví, snaha státu je potlačit, ač je nikdy přímo
nezakázali. Zákon o odluce církve od státu. Zvláštní kapitolou 30.
léta. Role "obnovenecké" církve od r. 1922.
2. Přečten posudek nepřítomného oponenta dr. Hájka. Reakce
studentky - uznává, že výběr literatury mohl být širší a zabrat i jiné
jazykově-kulturní okruhy než ruský, původně to zamýšlela.
Protináboženská propaganda na různých úrovních. Rozhovor: rozdíly
mezi centrem a periferií, míra centralizace postupů. Uvolnění tlaku v
době války - z pragmatických důvodů.
3. Prof. Hošek shrnul svůj posudek vedoucího práce. Otázky: (a)
Rozdíl v úspěchu ateizačních snah v Českých zemích a v Rusku (či
SSSR). Situaci v Česku v době SSSR studentka příliš nezná. Posun v
čase. (b) Není tvrdá perzekuce církvi k prospěchu? Ano, ukazovalo
se, že ostrý postup vytváří reakci, výraznější obranu. (c) Srovnání se
situací dnes, jsou pociťovány nějaké důsledky 70 let protináboženské
politiky? Dnes je ve vztahu stát-církev mnoho naopak, lidé už s
nevolí vnímají obecně vstřícný postup státu vůči církvi.
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