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Bakalářská práce Terezy Zajíčkové mapuje církevní politiku na Příbramsku v letech 1948–

1953. Text je členěn do šesti částí (včetně úvodu, závěru a formálních náležitostí). Obsahuje 

celkem 53 tiskových stran. 

V úvodu si kolegyně Zajíčková vytkla za cíl porovnat uplatňování církevní politiky v Příbrami 

s celostátní praxí. Kromě literatury o církevní politice autorka hojně pracovala s archivními 

prameny uloženými ve Státním okresním archivu v Příbrami. V úvodní části postrádám 

podrobnější pojednání o charakteru primárních zdrojů, jejich selekci i o způsobu zpracování. 

Práce je dále logicky strukturována – autorka nejprve věnovala adekvátní prostor shrnutí 

československé církevní politiky v letech 1948–1953 (2. kapitola), následně představila 

postavení a činnost Okresního církevního oddělení (3. kapitola) a popsala přístup k jednotlivým 

církvím (4. kapitola). 

Ve druhé kapitole autorka uvádí do reálií vztahů komunistického režimu a (zejména) katolické 

církve během tzv. „zakladatelského období“ v letech 1948 až 1953. Popsána je represivní 

politika strany (např. „Akce K“ a „Akce P“), mezinárodní kontext, role Vatikánu i snahy o 

založení národní církve. Zmíněny jsou též instituce, jež byly v dané době zainteresovány 

v církevní politice – komise pro církevní a náboženské otázky AV NF, Státní úřad pro věci 

církevní či ministerská „církevní šestka“. Opírá se zde o práce Stanislava Balíka, Zdeňka 

Boháče, Zdeňka Demela, Martina Jindry, Karla Kaplana, Jiřího Tretery, Jana Vaška, Vojtěcha 

Vlčka a dalších. 

Ve třetí kapitole je popsána role Okresního církevního oddělení, jež fungovalo v rámci 

Okresních národních výborů. Autorka se podrobně věnuje pravomocím okresního církevního 

tajemníka a tzv. okresní církevní pětky. Popisuje postavení okresních orgánů jak v rámci 

vertikální struktury, tak i (byť jen velmi stručně) „duálního“ vztahu k okresnímu výboru KSČ. 



Zde bych však poznamenal, že širší pojednání o úloze OV KSČ by velmi pravděpodobně 

pozvedlo práci na vyšší úroveň. V bakalářské práci Terezy Zajíčkové se dočítáme převážně o 

linii státní. Autorka tak předkládá sice podnětné, ovšem neúplné poznatky o dané problematice. 

Zajímavé by bylo dočíst se např. o postavení okresního ideologického tajemníka OV apod. 

Vedoucí práce si je však vědom, že provedení výzkumu v archivních fondech okresní stranické 

struktury je značně náročné. O postavení stranické struktury by autorka mohla pojednat u 

obhajoby. 

Čtvrtá kapitola poskytuje plastický obraz náboženského života v Příbrami. V podkapitolách 

věnovaných jednotlivým církvím autorka podrobně popisuje jejich rozdílné postavení. I tato 

část se opírá dominantně o archivní prameny. Pro další bádání bych autorce doporučil zaměřit 

se více na ideologický aspekt poměru KSČ k církvím, jenž v předkládané práci spíše zaniká. 

Shrnutí: 

Bakalářská práce Terezy Zajíčkové je zdařilým příspěvkem k poznání regionálních dějin. Text 

rovněž přináší poznatky k „anatomii“ politického systému ČSR. Autorka splnila formální, 

stylistické a obsahové nároky kladené na kvalifikační práce tohoto stupně. Práci doporučuji 

k obhajobě a navrhuji hodnocení mezi stupni „výborně“ a „velmi dobře“ (1–2).  
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