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Předložená diplomová práce se zabývá životem náboženských společenství (vymezitelných 

nejlépe asi jako malé protestantské církve, náboženské útvary na pomezí křesťanství a sekty) 

v Československu padesátých let. Sleduje zejména proměny jejich organizace, vztah k lidově 

demokratickému zřízení, strategie přežití, reakce na represi i jejich ideologizovaný obraz ve 

veřejném prostoru. Obrovskou výhodou takto položené otázky je to, že se na proudech, které 

netvořily jádro náboženského života v Československu, daří lépe porozumět proměnám 

církevní politiky komunistického režimu. 

Pokud bych měl vyzvednout nejpřínosnější prvky předložené práce, uvedl bych je v několika 

krocích. Předně, autor se nebál zasadit život příslušných náboženských hnutí do hlubšího 

historického kontextu. Na rozdíl od většiny dosavadních prací, zabývajících se náboženským 

životem po roce 1948 a zdůrazňujících (anebo implicitně předpokládajících) zcela novou a 

jedinečnou povahu vládnutí ve vztahu k náboženským skupinám, ukazuje předložená práce 

četné kontinuity ve vztahu státních orgánů a těchto náboženských skupin. Když například 

autor analyzuje odpírání vojenské služby (zejm. ze strany adventistů a Svědků Jehovových), 

upozorňuje na podobnost represe v období první republiky, třetí republiky a v padesátých 

letech (kdy byli odpírači pravidelně odsouzeni k několikaměsíčnímu trestu ve vězení) a 

indikuje tak, že praxe po roce 1948 nemusela vůbec být vnímána jako nová ani specificky 

zaměřená. Jinde zas dokládá praxi tolerance vůči odpíračům jejich zařazením do zdravotní 

služby, zásobování nebo k ženistům, podobně jako tomu bylo v období první republiky (viz 

kap. 6, s. 71-79). 

Kontinuity autor zjišťuje rovněž v rovině ideologického pojetí. Ukazuje například, že 

stigmatizace členů církví a sekt šla po druhé světové válce ruku v ruce s odmítáním všeho 

„neprospěšného“, „německého“ atd. (s. 31), které se pak v padesátých letech proměňovalo a 

radikalizovalo do „sabotérů“ a „zrádců“ (s. 46). Konstrukce „nepřátel“, na jejímž základě se 

vykonávala represe těchto lidí v padesátých letech, tak nebyla jen umělým konstruktem 



ideologů, vnucovaným většinové společnosti, nýbrž měla svou genezi a nezřídka zapadala do 

konfúzního světa představ o agentech, špionech, zrádcích, celkovém nebezpečí atd.  

Asi nejvýraznějším argumentačním výkonem je nicméně autorovo zpochybnění totalitní 

koncepce výkladu, která dodnes převažuje v historiografii o padesátých letech. Autor 

zdůrazňuje, že činitelé represivních složek v polovině padesátých let velmi dobře věděli, jak 

je jejich činnost neefektivní (s. 55n.), že musí rozvinout (chtějí-li být v kontrole náboženského 

života úspěšní) důmyslnější postupy než jen represi a proniknout dovnitř náboženských 

společenství. Autor přebírá i Matějkův utilitární motiv ve výkladu činnosti represivních 

orgánů – aktéři v represivním aparátu nejspíše dobře věděli, že kdyby církve zanikly, ztratily 

by i represivní instituce (např. SÚC) smysl své existence. I proto se ve druhé polovině 

padesátých let snažili o uplatnění prvků ochrany církví (vedle jejich cílené represe). Detailní 

pohled do činnosti jednotlivých institucí zpochybňuje základní zaměření totalitního výkladu 

minulosti (postavené na předpokladu vševládnosti aparátu a jeho vládě prostřednictvím 

indoktrinace a strachu). Autor velmi přesvědčivě ukazuje, že SÚC byl v klíčových otázkách 

zcela nekompetentní – měl ke své práci málo lidí, kteří měli jen málo představ o náboženském 

životě (s. 58n.). Mezi jednotlivými institucemi (např. mezi StB a SÚC, s. 59) panovala 

vzájemná nevraživost. Dokonce ani StB, jak autor přesvědčivě ukazuje, neměla spolehlivé 

informace (s. 64), její agenti nespolupracovali (s. 69) nebo neposkytovali spolehlivé 

informace, dopad StB byl prý „velmi omezený“ (s. 86). Namísto obrazu totalitního řízení 

autor vykresluje situaci po polovině padesátých let jako „vnější klid“ (s. 60), jako snahu 

ovládnout náboženský život zevnitř (s. 62). Autor velmi pěkně ukázal, že výkon moci se 

neodehrával v politickém centru, nýbrž na lokální úrovni, kde si příslušní aktéři ideologické 

premisy různě vykládali a podle toho také jednali. Zcela jasné je shrnutí v závěru práce: 

„[I]ntence a záměry centrálních institucí si vzájemně protiřečily, jednotlivé úřady prosazovaly 

odlišný přístup a mezi jednotlivými orgány panovala nedůvěra... Nižší složky státní správy i 

bezpečnostních orgánů rozhodovaly nahodile a bez patřičných znalostí.“ (s. 86) 

Pokud bych měl z pozice oponenta zmínit body, které v práci nejsou zvládnuty perfektně a 

které se mohou stát předmětem kritiky (a tématem obhajoby), opět bych postupoval 

v několika krocích. Předně, navzdory poměrně jasnému členění práce není úplně přehledně 

koncipována. Autor někdy zbytečně rychle opustí jeden náboženský směr a věnuje se jinému, 

pak se vrací. Na pozadí tohoto přebíhání pak dostatečně nevyzní např. teze, že v polovině 

padesátých let došlo ke změně strategie ze strany režimu; čtenář si není úplně jist, zda rozumí 

důsledkům této změny pro jednotlivá náboženská společenství a náboženský život jako celek. 



Dále by autorovi bylo možné namítnout, že dostatečně nezapracoval na svém pojmovém 

aparátu a nechal některé klíčové pojmy (např. pojem sekty) bez hlubší reflexe. Pokud je mi 

známo, jsou dnes adventisté považování za specifickou protestantskou církev (a nikoliv 

sektu); když autor zařazuje vše pod pojem, který používají prameny, může ve čtenáři probudit 

dojem, jakoby neměl dostatečný odstup od pramenů a spokojí se s převzetím kategorizací a 

výkladů z padesátých let.  

Pokud bych měl kritiku rozšířit i na deficity z hlediska kulturních dějin, upozornil bych na 

možná ne vždy jasný výklad motivací a životního světa lidí, kteří se účastnili náboženského 

života v těchto společenstvích. Abychom například pochopili odmítání vojenské služby, bylo 

by zapotřebí znát nejen ideové základy odmítání (které jsou v práci spíše naznačeny), ale 

zejména načrtnout myšlenkový svět lidí (formy osvojení těchto principů, jejich souvislost 

s jinými očekáváními v osobním životě apod.). Autor například dokládá poměrně vysokou 

míru autenticity (při líčení výpovědí, kde Svědkové Jehovovi odmítali uznat světský zákon a 

deklarovali, že se budou řídit jen zákonem Božím, s. 48), tuto vnitřní opravdovost ani její 

možné proměny však dále nesleduje. 

Kromě opatrnějších formulací v úvodu (otevřenost a pluralita neznamená libovůli nebo chaos 

výkladů) bych pak autorovi doporučil pečlivější práci s poznámkovým aparátem (leckdy jsou 

poznámky neúplné – chybí buď místo vydání nebo rok apod.). 

Navzdory těmto námitkám práci jednoznačně doporučuji k obhajobě a navrhuji její hodnocení 

jako výborné. 
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