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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): 

 

Předložená práce analyzuje vývoj vztahu katolické církve za pontifikátu Pia XI. k Mussoliniho režimu v období 

od jeho nástupu až do podpisu Lateránských dohod. Explicitně formulovaná výzkumná otázka se týká motivací 

představitelů italského katolicismu v jejich postojích k fašismu: autor se ptá, do jaké míry klérus „záměrně 

podporoval etablování fašismu“ a zda šlo spíše o pragmatickou nebo principiálně zdůvodněnou 

spolupráci/koexistenci. 

 

2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a 

metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): 

 

Autor zná relevantní historiografické debaty, které v úvodu srozumitelně představuje. V jádru práce pak 

postupuje pečlivě chronologicky, evidentně se v dané problematice výborně orientuje. Výsledkem je detailní 

přehledová studie. 

 

3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, 

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 

  

Práce splňuje formální požadavky kladené na bakalářskou práci. Je napsaná korektním jazykem s tolerovatelným 

množstvím chyb a překlepů. 

Výsledky URKUND analýzy jsou v normě. 

 

4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, silné a slabé stránky, 

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

 

Právě tyto evidentní kvality předloženého textu jsou ovšem i zdrojem mých rozpaků nad Sojkovou studií. Proč 

autor plýtval svým nesporným intelektuálním potenciálem na sepsání nepochybně kvalitní, ale učebnicově 

příručkovité stati občasně se rozplývající ve zbytečných detailech bez jasněji formulované problematiky?  

Ambice přispět k (již opakovaně řešeným) úvahám nad tím, zda důvodem kolaborace katolického kléru 

s Mussoliniho režimem (ne)byla „ideologická shoda s fašismem, ale pragmatická snaha o rozuzlení římské 

otázky,“ působí bez možnosti práce s prameny neadekvátně. O. Sojka tedy v podstatě jen v úvodu a znovu v 

závěru své práce opakuje, že důvodem této spolupráce nebyly „ideologická shoda mezi katolicismem a 

fašismem a přirozená inklinace k syntetizovanému klerofašismu, nýbrž pragmatismus a oportunismus papeže 

Pia XI. a Benita Mussoliniho“. Bez nového důkazního materiálu ovšem tato tvrzení působí spíše 

proklamativně. 

Navíc i v češtině (!) existuje nedávno vydaná publikace na stejné téma (autor o ní ví a cituje ji: Šmíd, Marek. 

2018. Vatikán a italský fašismus 1922-1945. Praha: Triton) – čím je tedy Sojkova práce (alespoň částečně) 

originální? 

 

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři): 

  

Autor nechť se vysloví k poznámkám v bodě 4. 

 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 (A-F):  

 

Práci doporučuju k obhajobě a navrhuju hodnotit ji jako velmi dobrou (C). 



 

Datum: 6.6.2021       Podpis: Matějka 

 

 

 

Pozn.: Hodnocení pište k jednotlivým bodům, pokud nepíšete v textovém editoru, použijte při nedostatku místa zadní stranu 

nebo přiložený list. V hodnocení práce se pokuste oddělit ty její nedostatky, které jsou, podle vašeho mínění, obhajobou 

neodstranitelné (např. chybí kritické zhodnocení pramenů a literatury), od těch věcí, které student může dobrou obhajobou 

napravit; poměr těchto dvou položek berte prosím v úvahu při stanovení konečné známky. 

 

 


