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Předložená bakalářská práce pojednává o relativně úzkém, přesto velmi 
zajímavém a důležitém tématu. Důležitost zvolené problematiky je dvojí – regionální 
a čistě místní. Regionální proto, že různé organizace „vlasteneckých“ kněží či církví 
se objevovaly nejen v Polsku, ale i v jiných zemí východního bloku. Vyvstává se zde 
tedy prostor pro komparaci. Místní proto, že organizace PAX sehrála v samotném 
Polsku důležitou roli, výrazně ovlivnila tamní politický vývoj a je tedy nutné se 
tématem v kontextu moderních polských dějin důkladně zabývat. Pozoruhodným 
specifikem PAX je také osoba vůdce „vlasteneckých kněží“ Bolesław Piasecki. Tento 
člověk prožil neobyčejně zajímavý život plný politických zvratů – od neofašistických 
aktivit v meziválečném období, přes odboj proti německým, ale později také 
sovětským jednotkám, po oddanou službu komunistickému režimu (dvakrát přitom na 
poslední chvíli unikl popravě – poprvé z rukou Němců, podruhé z rukou Sovětů). 

Toto zdlouhavé zahájení posudku uvádím záměrně, protože chci zdůraznit, že 
autorka předložené bakalářské práce si je všech těchto okolností velmi dobře 
vědoma a dokázala je nanejvýš vhodným způsobem zohlednit. Nepomíjí tedy 
východoevropské komparativní aspekty činnosti „vlasteneckých“ církví v různých 
zemích východního bloku, všestranně analyzuje pozici PAXu v samotném Polsku a 
nezapomíná ani na zmíněného Bolesława Piseckého. O všech těchto okolnostech 
pojednává rozsahově vyváženě a obsahově celistvě a velmi zajímavě. Z obsahového 
hlediska nemám nic, co bych autorce vytknul.  

Rovněž z metodického a formálního hlediska práce bezezbytku naplňuje 
všechny požadavky odborného textu. Autorka umí pracovat s literaturou. Je 
potěšitelné, že zhusta používá polské zdroje. Práce je systematická a srozumitelná. 
Poznámkový a odkazový aparát a bibliografie je až na drobnosti v pořádku (autorka u 
některých položek uvádí celé křestní jméno, jinde jen iniciálu křestního jména 
citovaných autorů). Pochvalu zaslouží kultivovaný styl vyjadřování a pěkná čeština. 
Vhodně zvolené jsou přílohy. 

Mám za to, že autorčina bakalářská práce by mohla být po drobných úpravách 
publikovaná v podobě časopisecké studie nebo sborníkové kapitoly (za tímto účelem 
by asi měla být zkrácena). Prozatím doporučuji práci k obhajobě a navrhuji hodnotit ji 
stupněm výborně. 
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