
Tereza Zajíčková: Stát versus církev – církevní politika KSČ v Příbrami 

Posudek bakalářské práce 

 

Předností práce Terezy Zajíčkové  je bezpochyby vhodná volba tématu a jeho velmi dobré koncepční nastavení. 

Konfrontace obecné a regionální polohy vztahu státní moci k církevním kruhům přináší široké možnosti pro 

srovnávací analýzu. Tyto možnosti autorka využívá spíše příležitostně, ve svém výkladu odkazuje z jedné roviny 

do druhé, aniž by přímo svoji analýzu stavěla na posuzování souběžného či mimoběžného trendu regionálního a 

celostátního vývoje. Ale obě roviny výkladu jsou vystavěny kompaktně a založeny na kvalitních zdrojích. V případě 

regionálních aspektů včetně využití archivním materiálů. Snad bych pro budoucí práce a texty autorky 

doporučoval, aby se více otevírala práci s přímými citacemi z těchto zajímavých zdrojů. Zajičková zůstává u svých 

vlastních parafrází, které nepochybně plní autorský záměr, ale přímá citace by text dále oživila. U heuristiky 

využité pro obecnou rovinu řešeného úkolu je patrné, že autorka zvolila sice kvalitní výchozí literaturu, ale zůstává 

závislá na určitém vybraném okruhu prací, který neopouští ani v případě, že se k pojednávanému motivu nabízí 

literatura jiná, speciální. (Tak kupř. v popisu procesu s Josefem Toufarem se omezí na sekundární komentáře 

obecnější literatury, aniž by dohledávala či odkazovala na dnes již bohatou literaturu speciální. – s. 19)  

Výklad autorky je plynulý, pochopitelný a přehledný. Snad bych vytknul jistou vytrženost tématu z hlubšího 

historického kontextu. Ideový i institucionální střet marxismu a křesťanství je zde otevřen volbami 1946 v podobě 

rázového iniciačního aktu. „Obě strany z přímých zkušeností pocítily sílu nepřátelství již během několika měsíců 

po vyhlášení volebních výsledků.“ (s. 12) Záměr přehlednosti a jisté schematičnosti vede místy až k úzkostlivé 

snaze nezdvojovat výklad či  neodvádět pozornost odstoupením od hlavní linie. Proto se ve výkladu setkáváme 

často s komentářem, že tu či onu podstatnou informaci, jev, děj, autorka objasní až později, na příslušném místě.  

Tuto schematičnost lze vidět i v přesném a přísném nastavení výkladu. Autorka jak v obecné, tak  v regionální 

rovině důsledně odlišuje postup státních orgánů vůči katolické i evangelickým církvím, stejně jako vůči židovské 

obci. A tohoto paralelních schématu se důsledně drží i v pasážích a kapitolách, které pro předem stanovený cíl 

srovnání obecné a regionální roviny nemohou být z podstaty věci tak přínosné.  

Všechny tyto komentáře nicméně souvisí s jistou přirozenou nezkušeností, kterou budou další práce logicky 

mírnit a odstraňovat.  

Ve věcném ohledu je třeba naopak zdůraznit, že autorka postihla velice přesně a důkladně celou škálu aspektů, 

jež téma nabízelo. Účelně správně rozložila akcenty na podstatné jevy a s odstupem, dokládajícím jisté analytické 

dispozice, je dokázala propojit a zhodnotit.  

Z formálního hlediska nemám k práci vážnější připomínky.  

 

Vzhledem k výše uvedenému doporučuji práci připustiti k obhajobě a v návaznosti na její průběh 

hodnotit na škále výborná - velmi dobrá. 
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