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Autor: Josef Sterzik 

Název práce a bibliografické údaje:    Začátky mužské větve Opus Dei na území 

České republiky 

Autor posudku: Mgr. Miroslav Michela, PhD. 

 

A) Posouzení obsahu 

 

Definice cílů práce, stanovení výzkumných otázek velmi dobře 

Metodologie práce dobře 

Koncepce a struktura práce velmi dobře 

Práce s prameny dobře 

Schopnost analýzy, interpretace a kritického myšlení dobře 

Invenčnost a původnost dobře 

 

Pokud je potřeba, zejména v případě hodnocení „neprospěl“ doplňte hodnocení psaným 

komentářem: 

Klikněte sem a zadejte text. 

 

B) Posouzení formálních náležitostí 

 

Seznam pramenů a literatury, práce s literaturou dobře 

Poznámkový aparát výborně 

Formální struktura práce velmi dobře 

Stylistická a jazyková úroveň velmi dobře 

Přílohy (pokud jsou) výborně 

 

Pokud je potřeba, zejména v případě hodnocení „neprospěl“ doplňte hodnocení psaným 

komentářem: 



                             

 

 

 

 

 
 
Klikněte sem a zadejte text. 

 

C) Celkové zhodnocení 

 

1) Celkové shrnutí (povinné, alespoň 500 znaků) 

Bakalářská práce pojednává o Opus Dei, resp. na počátky jejich mužské větve 

v Československu. První část práce je postavena na předpovídání základní historie Opus Dei, 

autor přibližuje její vývoj a organizační strukturu, a především se věnuje životnímu příběhu 

zakladatele. Tato část je napsána z pohledu literatury vycházejícího z prostředí Opus Dei. 

Druhá část práce poskytuje informace o situaci katolické církvi v Československu jako i o 

začátcích činnosti Opus Dei v Československu. Je postavena především na vyprávění tří 

zakládajících členů prelatury. Autor zprostředkoval informace o krocích, které byly 

podniknuty pro rozšíření aktivit Opus Dei v republice.   

Práce je věnována nezpracovanému tématu, přináší základní informace o fungovaní a 

struktuře Opus Dei. Autor popisuje základní představy a organizační principy spojené s 

jejich misijní činností. Přináší základné informace o potlačování katolické církve v čase 

komunistické diktatury, jako i informace o porevolučním formování československo-

vatikánských vztahů. S ambicí zjistit informace o začátcích Opus Dei v Československu 

zrealizoval tři rozhovory, kterých přepisy se nachází v příloze práce. V třetí kapitole 

extenzivně využívá citáty z těchto rozhovorů.  

Výraznou slabinou práce je nereflexívnost a neanalytičnost, o čem jsme dlouhodobě mluvily i 

v rámci společných seminářů a konzultací. Autor přebírá informace především z prostředí 

Opus Dei a dále je nepodrobuje hlubší analýze. V tomhle ohledu využívá i minimální počet 

zdrojů, z čeho představuje jen část odborná literatura. Kapitoly nejsou proporčně rozvrhnuty 

(s. 8-11; 12-24; 25-31; 32-41; 42-57; 58-59) a do veliké míry nenesou v historicky-kritickém 

duchu. Autor ve svém výkladu různě skáče mezi obsahově či chronologicky různě 

zasazenými tématy, co znesnadňuje plynulost jeho výkladu.   

 

2) Případně navrhovaná témata či otázky k obhajobě 

s. 32 – Do jaké míry reálně ovlivnila poprava J. Tisa česko-slovenské vztahy po druhé světové 

válce? Co s tím měla „česká vláda“? 



                             

 

 

 

 

 
 
s. 32 – „U Slováků národní a katolická identita většinou splývala na rozdíl od Čechů.“ A co 

evangelíci a komunisti?  

s. 43 – „Česká republika vlastně pořádně nerozuměla, jestli je Vatikán důležitý nebo ne.“ ??? 

 

3) Závěrečné doporučení 

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit známkou dobře 

 

 

V Budapešti, dne 25. 5. 2022 

 

Podpis Klikněte sem a zadejte text. 

 

 


