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Lucie  Šmídová,  František  a Alena Falerští.  Životy  a manželství  ve  víru  totalitních 

režimů, Praha 2020. 

Vedení práce Lucie Šmídové jsem oficiálně převzal 2. 2. 2018, tedy až po několika 

letech  jejího  doktorského  studia.  Přesto  se  podařilo  bez  problémů  navázat  na  předchozí 

aktivity a studentka pokračovala v další práci velmi spolehlivě a zodpovědně a současně se 

mnou své záměry pravidelně konzultovala.    

Do  doktorského  studia  nastoupila  Lucie  Šmídová  1.  10.  2013.  Všechny  své 

doktorandské povinnosti plnila bez problémů a včas. Státní doktorskou zkoušku vykonala 12. 

9.  2017.  Po  delších  vzájemných  diskusích  se  disertační  práce  soustředila  na  tématiku 

„František a Alena Falerští. Životy a manželství ve víru totalitních režimů“. Těžiště práce 

vidím zejména v rámci reflexe spirituálního života Aleny Falerské v době normalizace. Jedná 

se zatím o nepříliš  zpracovanou tématiku,  neboť i  z celkového pohledu jsou normalizační 

církevní  dějiny  zatím  méně  probádanou  sférou.  V práci  pak  pochopitelně  vytěžila  svá 

předchozí bádání, která se týkala zejména Františka Falerského. Výsledkem jejího výzkumu 

k této postavě byla rovněž publikace „Tři životy. František Falerski - skaut, politický vězeň a 

osobnost K 231“, kterou vydalo v roce 2017 nakladatelství karolinum. Vedle toho Šmídová 

připravila  také  edici  dopisů  Aleny  Falerské  s Josefem  Zvěřinou  („Korespondence  Josefa 

Zvěřiny  a  Aleny  Falerské“,  Praha  Karolinum  2020).  Zvěřina  byl duchovním  mentorem 

Falerské a peripetie tohoto vztahu jsou také obsahem předložené disertace.   

Podařilo se mu vytvořit konzistentní dílo, které ukazuje na příkladu manželského páru 

Falerských i  jejich  jednotlivých osudů sondu do proměny náboženských diskurzů v rámci 

spirituálního  vývoje  těchto  dvou  intelektuálů  hledajících  složitě  svou  cestu  k  duchovní 

katolicitě, a to v kontextu dynamiky politických proměn v časovém úseku od první republiky 

až do komunistického režimu. 

Doktorandka se mnou pravidelně konzultovala průběh práce a snažila se reflektovat 

moje pokyny, které se týkaly jak tématu, tak jeho metodologické a obsahové stránky. Práce 

může být východiskem pro další bádání, zejména v komparativní formě s dalšími ženskými 

osudy katolického prostředí v době normalizace, kde je celá řada výrazných osobností (mezi 



řeholnicemi,  laickými  aktivistkami,  reprezentantkami  disentu  apod.),  kterým  se  zatím 

nedostalo adekvátní badatelské pozornosti. Proto práci doporučuji k obhajobě. 
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