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Hodnocení po obsahové stránce:  

S velkým potěšením jsem přijal oponenturu této disertační práce, neboť její téma je pro 

mne, jako církevního historika specializujícího se na problematiku 20. století a zejména na 

témata související s dobou totalitních systémů, velmi zajímavé. Vždyť Alfréd Fuchs, 

konvertita ze židovství a horlivý katolický laik, předválečný ředitel ČTK a skvělý pražský 

žurnalista, kterým se zaobírá tato disertační práce, zahynul hrdinskou mučednickou smrtí

v Dachau, kde ho umučili esesáci, když jej v kruté zimě roku 1941 polévali studenou vodou, 

bili jej a nutili k nacistickému pozdravu.

Autor disertační práce, PhDr. Jan Podlešák, si ve své kvalifikační práci vytkl náročný a 

vcelku ambiciózní cíl - sepsání syntetické biografické monografie o Alfrédu Fuchsovi. Cíle 

práce jsou jasně formulovány v úvodu, stejně tak i zvolená metodika práce, která je zcela 

adekvátní vzhledem ke zpracovávanému tématu. Použito bylo běžných metod pro historické 

práce a metody popisné analýzy, která autorovi umožnila představit studovaná díla Alfréda 

Fuchse co možná nejvěrněji. Lze tedy konstatovat, že zvolená metodika práce, je zcela 

adekvátní vzhledem ke zpracovávanému tématu. 

PhDr. Jan Podlešák svou disertační práci založil zejména na již publikované odborné 

literatuře a na tištěných literárních pramenech. Drobným novinovým článkům, nevydaným 

rukopisům a relativně obsáhlé korespondenci vzhledem k stanovenému rozsahu této 

kvalifikační práce nebyl věnován prostor.

Celou práci autor po nezbytném úvodu rozdělil do dvou základních celků. V prvém věnuje 

ve dvou kapitolách pozornost životu a mučednické smrti Alfréda Fuchse. V druhém okruhu se 

věnuje v kapitolách 3 – 6 rozboru literárního díla Alfréda Fuchse podle jednotlivé tématiky a 

období, kdy vznikala. za velice cenné považuji v této souvislosti upozornění autora na ty 

mailto:weis@tf.jcu.cz


místa publikační činnosti Alfréda Fuchse, ve kterých upozorňuje na nebezpečí nacistického i 

komunistického teroru. zejména z tohoto důvodu lze označit dílo Alfréda Fuchse za stále živé 

a aktuální Předložená disertační práce je přínosem pro poznání problematiky perzekuce židů, 

křesťanů a jinak smýšlejících jedinců, kteří se nehodlali smířit s oficiální nacistickou i 

komunistickou ideologií. Disertační práce PhDr. Jana Podlešáka přispívá tak i pro formování 

paměti národa. Jedná se o téma velmi aktuální zvláště k době, kdy po více než dvaceti letech 

od pádu komunistické totality především u nejmladší generace upadá povědomí o nebezpečí 

totalitních režimů.

Jako oponent musím jen vyslovil jedno politování, a to že autor nevěnoval více prostoru 

líčení doby ve které Alfréd Fuchs žil a trpěl. Jedná se zejména o období po rozbití 

Československa a vzniku Protektorátu Čechy a Morava, kdy nacisté svou církevní politiku 

začali ihned uskutečňovat i na našem území, kde ji řídil úřad říšského protektora. V této 

souvislosti bych považoval za vhodné v disertační práci blíže zmínit postavu zastupujícího 

říšského protektora Reinharda Heydricha, který sehrál v koncipování církevní politiky nacistů 

v Protektorátu velmi důležitou roli. Heydrich nepřátele nacismu redukoval do dvou 

duchovních a organizačních polí – Židy a politické duchovní a katolickou inteligenci. Alfréd 

Fuchs tedy jako oběť nacistické politiky vůči katolíkům v Protektorátu spadal do kategorie 

koncentráčníků s přívlastkem „návrat nežádoucí“ z obou výše zmíněných důvodů.

Přesto mohu konstatovat, že rozvržení zpracovávané látky je plně odpovídající struktuře 

práce a autor nikde nezachází do zbytečných podrobností ani neodbočuje od stanoveného 

tématu práce a že stanovené cíle disertační práce splnil odpovídajícím způsobem  pro tento 

druh kvalifikační práce..

Hodnocení po formální stránce:  

Co se dotýká formální stránky předložené práce, grafická úroveň práce odpovídá 

stanoveným požadavkům, překlepy se v předložené monografii téměř neobjevují. Seznam 

použité literatury je plně dostačující. Celková technická úroveň zpracování je v dostačující 

kvalitě a odpovídá požadavkům kladeným na disertační práci. Též stylistickou vyspělost a 

gramatickou úroveň  lze označit za dostačující pro disertační práci. 

Závěrečné hodnocení:

Předložená disertační práce přináší nové poznatky a proto ji doporučuji připustit 

k obhajobě a po jejím úspěšném obhájení udělit předkladateli titul Th.D.

prof. PaedDr. ThLic. Martin Weis, Th.D.
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