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Jak autor předložené práce oprávněně podotýká v úvodu, studií o socialistické Albánii je 
„jako šafránu“ a znalosti o specifikách Hodžova (Hoxhova) režimu jsou stále ještě spíše 
skromné, obojí nejen v českém prostředí. Důvodem je právě tato výjimečnost, osamocenost a 
relativní malost země, a nikoli na posledním místě samozřejmě její jazyk, který umožňuje 
pramenné studium jenom nemnoha opravdu vážným zájemcům. Tím spíše lze ocenit, že se 
albánštinou disponující diplomant pustil do takovéhoto výzkumu, při kterém bohatě vytěžil 
albánské tištěné prameny (i obrazové) a zohlednil sporou existující sekundární literaturu, 
stejně jako teoretickou literaturu z oblasti náboženských studií (fenomén implicitní 
religiozity). Jako téma si přitom zvolil albánský protináboženský boj a situaci religiozity (vč. 
implicitní) v komunistické Albánii, výjimečné tím že se prohlásila ateistickým státem a 
jakékoli  projevy (pozůstatků) religiozity tvrdě potírala; protináboženský boj přitom namnoze 
ovlivňuje postoje Albánců k náboženství dodnes (zvl. v případě vyšších tříd) . Diplomant se 
sice nemohl opřít o hlubší antropologický či orálněhistorický výzkum, to však bylo dáno 
věcnými důvody i nemožností dlouhodobého badatelského pobytu v Albánii a nelze to 
hodnotit jako chybu (autor se o drobný výzkum v tomto směru sice pokusil, ale jeho výsledky 
do své práce nakonec ani nezahrnul): předložená bakalářská práce jasně reflektuje omezení 
výzkumu a současně přináší takové množství nových poznatků, že plně dostačuje podmínkám 
kladeným na tento stupeň vysokoškolského vzdělání, pokud je nepřevyšuje. 
Práce je rozdělena na dvě hlavní části: čtyři kapitoly první z nich pojednávají o jednotlivých 
fázích protináboženského působení komunistického režimu v Albánii, logicky vymezených 
legálními/institucionálními hranicemi, přičemž autor vyšel z existující literatury a doplnil ji 
vlastním výzkumem publikovaných pramenů (s. 29-55). Nutno přitom ocenit, že výzkum 
neměl jen „ilustrační“ charakter (byť i to by bylo přínosné), nýbrž řadu stávajících poznatků 
rozšířil a prohloubil, zatímco jiné korigoval. Badatelsky ještě větší je přínos druhé části, v níž 
P. Vinš podrobně popsal a analyzoval albánskou protináboženskou propagandu, respektive 
argumentaci oficiálních zdrojů tamního komunistického režimu (vč. historiografie), který 
religiozitu projektoval do obrazu „staré“, sebou samým překonané Albánie, sám se však do 
značné míry stal implicitním náboženstvím (s. 56-117). V úvodu, který oběma hlavním 
částem předchází, autor věcně charakterizoval sekundární literaturu a vymezil své rozumění 
hlavním užívaným pojmům. Věcnost, preciznost a stylová čistota, s nimiž je obsáhlý úvod 
napsán, se přitom pozitivně projevují v celé práci, nejinak je tomu ovšem i s drobnými 
nedostatky. Zaměřil-li se autor na sledování albánské problematiky, místy mu unikl širší 
kontext (ateistickým státem se do jisté míry prohlásilo i Mongolsko, ad s. s pozn. č. 2; O’Dea, 
píšící v šedesátých letech 20. století nebyl „jedním z prvních“ autorů uvažujících o sociálních 
funkcích náboženství, a rozhodně po něm „záhy“ nepsal Aron, tematizující problematiku tzv. 
politických náboženství ve čtyřicátých a padesátých letech, ad s. s pozn. č. 38; při výkladu 
Luckmanna na následující straně zase postrádám jeho starší pojetí v Das Problem der 
Religion in der Modernen Gesellschaft) a úplně šťastná nebyla ani volba Maiera jako 
hlavního zdroje teoretické konceptualizace implicitní religiozity. Současně je však třeba 
zdůraznit, že ve všech případech jde pouze o drobné nedostatky, které nijak nesnižují celkově 
vynikající kvalitu práce. 
V historické části práce autor popisuje právní i sociální postavení albánských 
církví/náboženských společenství (pravoslavné a římskokatolické církve, sunnitů a bektášíje) 
v období od konce druhé světové války do roku 1967, kdy se Albánie prohlásila ateistickým 
státem, respektive postavení (zakázaného) náboženství od listopadu 1967 do počátku 



devadesátých let. Na základě pramenů (legislativa) i sekundární literatury přitom pojednává 
měnící se státní církevní politiku a zostřující se boj proti (představitelům) náboženství, 
přičemž ukazuje obzvlášť negativní postoj komunistického režimu vůči katolické církvi (a 
naopak mírnější politiku vůči pravoslaví). Vzhledem k tomu, že jde o situaci na konci 
čtyřicátých a v padesátých letech běžnou ve všech komunistických zemích (přičemž 
k protikatolickému boji byla užívána i velice podobná rétorika: válečná kolaborace, špionáž 
pro Vatikán, odmítání pozemkové reformy atp.), jako další směr úvah bych doporučoval 
takovéto širší srovnání, i když je zjevné, že by to překračovalo rozměr diplomní práce. 
Komparace by ale na druhou stranu ukázala, v čem spočívala albánská výlučnost; v tomto 
ohledu je možná podnětná argumentace, že proticírkevní boj nebyl v Albánii důležitý jenom 
sám o sobě (jako důsledek marxistické ideologie, jejíž provádění bylo často vynucováno
zvnějšku, ze SSSR), ale také jako prostředek diskreditace aktuálních „vnějších“ i „vnitřních“ 
nepřátel, snad i včetně mocenského boje uvnitř albánské komunistické strany. Celkově lze 
výsledky bádání i jejich prezentaci v této části práce hodnotit kladně, až na velice stručné a 
nedostatečné autorovo vyrovnání se s posledním obdobím, 1967 (1976) – 1990. Je zřejmé, že 
jde o důsledek nedostatku pramenů, který supluje jen několik více či méně marginálních 
informací přebíraných ze sekundární literatury, přesto právě na tuto problematiku by se autor 
mohl ve své další odborné práci zaměřit hlouběji: jak za použití archivních zdrojů, které byly 
v této fázi výzkumu zcela opominuty, tak orálněhistorického materiálu, který byl využit 
jenom velice okrajově. 
Část „fenomenologická“ vychází především z autorova vlastního výzkumu oficiálních 
periodik (deník, dva akademické časopisy, humoristický týdeník), projevů a spisů
představitelů albánského komunistického režimu a příruček určených pedagogům, pokud se 
vztahovaly ke zkoumané problematice. Nakolik to mohu posoudit, výběr pramenů i jejich 
zpracování považuji za náležité a oceňuji i to, že autor vedle (vlastních) českých překladů 
v poznámkách uvádí také originální znění klíčových citovaných pasáží. I když je nepochybné, 
že „tiskoviny … vlastně jen rozšiřovaly oficiální postoje stranického vedení“, jejich analýza je 
nesmírně důležitá jako první krok ke sledování postojů společnosti a v tomto ohledu vysoce 
pozitivně hodnotím i to, že vedle textů autor použil také obrazového materiálu (anekdot). 
Pokud jde o protináboženskou propagandu (byť nejen o ni), shrnuje, že „v Albánii na rozdíl 
od jiných zemí východního bloku nedošlo po celou dobu vlády komunistického režimu k [!] 
prakticky k žádným reformám“ (s. s pozn. č. 188) a tyto reformy naopak byly vykládány jako 
odklon od pravověrného marxismu-leninismu. Diplomant přesvědčivě ukazuje, jak bylo 
náboženství prezentováno jako symbol „včerejší Albánie“ (kpt. 3.2) a jako „nevědecký 
světonázor“ (kpt. 3.3) i to, jak bylo po roce 1967 prakticky postupováno proti přežívající 
soukromé religiozitě (s. s pozn. č. 239 a n.). Na otázku po „konci náboženství“ v Albánii však 
poprávu nedává jednoznačnou odpověď: s využitím funkcionální teorie religiozity soudí, že 
vlastně došlo k „náhradě“ tradičních náboženství novými formami, komunisticko-
nacionalistickým kultem „moderní“ Albánie, který ztotožňuje s „uctíváním“ Envera Hodži 
(kpt. 3.4; Vinš zde navazuje na konceptualizaci E. Jacquese). I s touto argumentací lze vesměs 
vyslovit souhlas, výhrady mám ovšem vůči určitému nadhodnocení fenoménu „enverismu“ 
v kontextu celého albánského implicitního náboženství (což se projevuje také v názvu 
diplomní práce, dokonce s velkým „B“). Jakkoli totiž byl kult vůdce výraznou součástí 
funkční náhrady tradiční religiozity, jednalo se jen o jeden její prvek, neboť i sám autor vedle 
něj připomíná také kult Skangerbega a dalších národních hrdinů, oslavy Stalina a vzývání 
klasiků marxismu-leninismu, celou plejádu nových svátků a snad i celospolečenské rozšíření 
sportu. Naopak bez výhrad lze přijmout následující exkurs ke konstrukci role 
církví/náboženských osobností v  albánské historii z dílny oficiální marxistické historiografie 
(kpt. 3.5), který je příznačným dokreslením pojednávané problematiky. 



Předložená diplomní práce je napsána pěkným jazykem s minimem pravopisných chyb či 
překlepů (jedno nepěkné vyšinutí z vazby se objevuje hned v abstraktu; „Churých“ místo 
„Church“ např. v pozn. č. 327) a ocenit lze i její styl odpovídající akademickému diskursu. U 
školních prací nic z toho zdaleka není pravidlem. Přesto mám jednu zásadní formální 
výhradu, jejíž respektování naopak pravidlem je: stránky by měly být číslovány! Drobným 
nedostatkem, který by si autor rozhodně měl doplnit, je nesprávné skloňování řeckých jmen 
(ad s. s pozn. č. 73). 
Diplomní práce P. Vinše Enverismus – víra v jednoho Boha. Náboženská situace 
v socialistické Albánii po věcné i formální stránce plně vyhovuje požadavkům kladeným na 
tuto úroveň kvalifikačních akademických prací, dokonce je v mnohém předčí. Její pramenná 
základna je dostatečně široká a zjevně dobře zpracovaná (ač to vyžadovalo práci s velkým 
množstvím albánských pramenů), autor s úspěchem využil a překonal dosavadní sekundární 
literaturu a s jeho závěry lze vesměs vyslovit souhlas. Ocenitelná je také propracovaná 
logická struktura práce a její formální kvality. Většina nedostatků je naproti tomu zcela 
marginální povahy nebo se jedná o možná budoucí rozšíření autorovy odborné práce, jejichž 
absence v této fázi rozhodně nesnižuje kvalitu předložené práce. Autorovi rozhodně 
doporučuji, aby danou problematiku zpracoval v jednom nebo více článcích v odborném tisku 
(celkovou problematiku např. v Lidech města nebo v Religiu, albánskou historiografii v DTK 
apod.). Z výše uvedených důvodů diplomní práci doporučuji k obhajobě a hodnotím jako 
výbornou.

V Praze dne 17. srpna 2009
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