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 Ondřej Bratinka si pro svou bakalářskou práci vybral českými historiky málo 

zpracované téma dějin německého katolicismu druhé poloviny 60. let minulého století. Až na 

výjimky tedy vycházel z vydaných pramenů a literatury německé provenience. Cílem práce 

bylo „nalezení těch společenských sil a názorových proudů, které představovaly alternativu 

k něčemu, co v této době bylo myšlenkovou módou“. Za módní pak autor označuje 

myšlenkové proudy inspirované marxismem, o jehož novou interpretaci se pokoušely. 

 Lze říci, že se autorovi podařilo naznačeného cíle dosáhnout. Velmi důkladně přitom 

studoval jak vývoj frankfurtské školy a studentského hnutí, tak ještě hlouběji i minulost 

německého katolicismu. Vhodně upozornil na řadu jeho specifik, která souvisela s překotným 

politickým vývojem německého prostoru od napoleonských válek. Katolická církev se zde 

musela vyrovnat jak s nacismem a komunismem, tak i s liberalismem a anarchismem. Právě 

nutnost reagovat na vývoj ve společnosti vedla německé teology k aktivnímu postoji i ve 

vnitrocírkevní oblasti. Mnozí z nich tak výrazně ovlivnili průběh druhého vatikánského 

koncilu (Joseph Ratzinger či Hans Küng). 

 Se studentskou revoltou sice byly konfrontovány všechny složky církve, hierarchii 

nevyjímaje (věcná poznámka – autor vícekrát chybně uvádí jako „hierarchii“). Bratinka 

ovšem z pochopitelných důvodů věnuje pozornost především katolickým studentským 

spolkům (Bochum, Berlín) a univerzitním reformním teologům (např. Johann Baptist Metz, 

Küng). Spolky byly výrazně ovlivněny duchem koncilu a jejich členstvo současně zastávalo 

společensky kritické postoje. Studentská revolta v Německu namířená proti stávajícím 

autoritám tak měla svou obdobu i uvnitř církve, kde se část mládeže podporovaná reformními 



teology snažila s odvoláním na koncilní myšlenky a některé papežské „sociální“ encykliky 

dosáhnout „demokratizace“ církve. Kriticky se naopak vymezovala proti papeži Pavlu VI., 

především pak proti encyklice Humanae vitae, jež zapovídala naprostou většinu metod 

kontroly porodnosti.  

Nejvýznamnějším závěrem Bratinkovy práce je podle mého názoru zjištění, že církev 

nepředstavovala ve všech svých částech alternativu studentskému hnutí 60. let. Nabízeli ji 

především k násilným praktikám a hodnotové vyprázdněnosti části revoltující mládeže kritičtí 

teologové, jakým byl například Joseph Ratzinger, zatímco liberální proudy v církvi měly 

blízko „k socialistickému konceptu společnosti a k rozhodné demokratizaci církevních 

struktur“ (s. 53).  

 Přestože je práce Ondřeje Bratinky za velmi kvalitní, nevyvaroval se některých dílčích 

pochybení. Ve druhé a třetí kapitole, které ovšem nejsou stěžejní části díla, mohl ve větší míře 

využít odbornou literatury i prameny (např. s. 25). Není také jasné, proč o Martinu 

Heideggerovi opakovaně píše jako o Heiddegerovi (s. 17 a 18). Tyto nedostatky však 

nesnižují hodnotu práce jako celku a doporučuji ji proto k obhajobě.           
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