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Studentka v předkládané práci zaměřila svoji pozornost na zajímavé téma boje 

proti totalitním režimům ve 20. století, a to skrze biografii katolického kněze 

Františka Štveráka. Cílem jejího zpracování bylo nejen nastínit život tohoto 

muže, ale i zařadit jeho životní příběh do dobového kontextu. Východiskem 

k zpracování práce byly především nepublikované Štvarákovy vzpomínky, dále 

další důležité prameny a základní odborná literatura. 

Svoji bakalářskou práci studentka rozdělila do dvou základních celků. První 

podává přehled persekuce Františka Štveráka v nacistickém období. Představuje 

jeho příběh od počátků odbojové činnosti přes zatčení po život v jednotlivých 

koncentračních táborech. Druhý celek, oddělený od prvního krátkým 

před únorovým obdobím, se týká jeho střetu s komunistickým režimem a 

následného trestního postihu. V závěru se autorka zmiňuje o Štverákově brzké 

smrti nedlouho do propuštění z internace. 

Předkládaná práce splňuje všechny formální požadavky, které jsou na 

bakalářskou práci kladeny. Autorka prokázala schopnost pracovat s příslušnými 

prameny i základní odbornou literaturou. Jako celek působí práce kompaktně a 

je přehledná a vhodně strukturovaná. Dosažené výsledky a přijaté závěry 

odpovídají postupu práce a výchozím předpokladů. Základem zpracování jsou 

sice v převažující míře Štverákovy vzpomínky, přesto se bakalářská práce 

nezakládá pouze na nich, ale i na dalších archivních materiálech a relevantní 

literatuře. Výsledek je dostatečně vyvážený a věcný, studentka neupadla do 
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patetičnosti a dokázala si od Štverákova subjektivního popisu uchovat potřebný 

odstup. Také výběr tématu je třeba ocenit, protože postava Františka Štveráka 

vytváří velmi důležitý kamínek do celkového obrazu české katolické církve ve 

20. století. Dokládá nejen individuální i institucionální statečnost a 

konzistentnost českého katolicismu, ale umožňuje například nahlédnout na 

osudy význačných českých prelátů - Josefa Plojhara či Josefa Berana. V případě 

Berana a jeho setkání se Štverákem v Dachau jsem však postrádal větší srovnání 

s nedávno vydanou knihou S. Vodičkové, byť se na ní autorka nepřímo 

odvolává 

Nezbývá než konstatovat, že odbornou i formální úrovní práce vyhovuje 

nárokům kladeným na bakalářskou práci a je možno ji doporučit k obhajobě. 

Navrhuji klasifIkaci výborně. 
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