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   Hodnocená bakalářská práce se zamýšlí nad vlivem tzv. hnutí 

osmašedesátníků na postoje a reflexi německé katolické církve v období po 

druhém vatikánském koncilu. Hlavním cílem není podat úplný a vyčerpávající 

obraz situace, jako spíše vystihnout základní momenty vývoje, motivy a 

argumenty jednotlivých složek společnosti a reakce rozhodujících aktérů. 

Ke zpracování tématu bylo využito základní přehledové literatury pro postihnutí 

hlavních vývojových rysů, dále dílčích odborných studií a konečně množství 

dobových materiálů – od oficiálních dokumentů katolické církve přes stanoviska 

jednotlivců po vzpomínky přímých účastníků. 

 

   Bratinkova práce je rozdělena na tři hlavní části. V první je shrnut vývoj 

německé společnost po druhé světové válce a podán základní výčet trendů i 

událostí, které ji formovaly až do konce 60. let. Druhá kapitola se soustřeďuje na 

obdobné momenty z pohledu katolické církve, přičemž je záběr prezentace 

podán šířeji, a to již od poloviny 19. století. Nejvýznamnější část textu je 

věnován tématu vyrovnávání se katolické církve a společnosti s revolučním 

kvasem 60. let, a to jak uvnitř, tak i navenek.  

 

   Zvolené téma lze označit za originální a v české historiografii dosud více 

méně nezpracované. Tento fakt do značné míry determinoval i postup studenta 

při koncipování práce, která je založena až na výjimky na zahraniční literatuře a 

vyžaduje podání hlavních charakteristik mnoha dílčích vývojových prvků 

německých před- i poválečných dějin. Prezentace celkového pohledu na 

konfrontaci i souznění katolických složek společnosti s probíhajícími změnami 



v Německu po druhé světové válce bezpochyby nebylo v možnostech této 

bakalářské práce, přesto považuji jak zvolený postup, tak dosažené závěry za 

adekvátní. Student si zachoval potřebný nadhled a předložil, byť často 

zkratkovitě a skrze sondu, plastický obraz tendencí, které ovlivňovaly vývoj 

katolické církve. Vystihnul všechny důležité momenty a dokázal argumentačně 

podložit motivace jednotlivých aktérů změn, jimiž německá církev procházela 

v návaznosti na koncilní hnutí či aktivaci laických skupin. Z tohoto pohledu 

představuje hodnocená práce důležitou základní sondu a skýtá další badatelské 

možnosti pro další zpracování. 

 

  Práce dle mého názoru splňuje požadavky, které jsou na bakalářskou práci 

kladeny a odbornou i formální úrovní vyhovuje kladeným nárokům. Dílčí 

pochybení v poznámkovém aparátu nepovažuji za zásadní a navrhuji klasifikaci 

výborně. 
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