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Předkládaná bakalářská práce studentky M. Zajacové se věnuje situaci řeckokatolické církve
po nástupu komunistického režimu v roce 1948. Přestože se autorka v expoziční kapitole
stručně zabývá působením této církve v českých zemích před rokem 1945, jádro práce
představují kapitoly 2.-4. (Situace řeckokatolické církve po skončení 2. světové války;
Řeckokatolická církev po nástupu komunistického režimu v roce 1948; Prešovský sobor),
které analyzují a intepretují události krátkého, avšak dramatického období let 1945-1950.
Autorka zde ukazuje, že útoky vůči církvi nebyly pouze realitou po roce 1948, ale měly svůj
počátek již v ovzduší poválečného Československa. Vrchol komunistického tažení proti
řeckokatolické hierarchii představuje tzv. Prešovský sobor z dubna 1950, kdy byla
řeckokatolická církev v Československu formálně zrušena a její věřící prohlášeni za součást
ruské pravoslavné církve. M. Zajacová v práci ukazuje, že poválečné směřování
řeckokatolických věřících do pravoslavné církve bylo v souladu s intencemi prezidenta
republiky E. Beneše, který tak usiloval o oslabení katolicizmu ve východní části republiky.
Aktivně do náboženských poměrů v republice vstupoval i Sovětský svaz, který podporoval
v pravoslaví na úkor řeckokatolického náboženství vlastní mocensko-politické ambice a vliv,
čímž postupně směřoval k "zjednodušování" náboženského spektra ve střední Evropě.
Předkládaná práce představuje zdařilou sondu do poválečných církevních dějin českých zemí,
kdy M. Zajacová zúročila svoji práci s prameny, edicemi, dobovým tiskem i relevantní českou
a slovenskou literaturou.
Bakalářská práce je psána kultivovaným, čtivým stylem na dobré stylistické úrovni, třebaže
by další jazyková korektura odstranila zbývající drobné gramatické chyby či překlepy (s. 16,
18, 19, 21, 23).
Na základě výše uvedeného ji doporučuji k obhajobě a hodnotím stupněm výborně.

3. Otázky a náměty práce k diskuzi při obhajobě
K ústní obhajobě navrhuji tyto otázky:
1. Proč se řeckokatolická církev stala po roce 1948 komunistickému režimu nepohodlnou?
2. Jaké výrazné osobnosti určovaly podobu církve po roce 1945?
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