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Studentka si ve své práci vytkla za cíl podat analýzu postojů francouzské
katolické církve v době vichystického režimu a posoudit její chování na příkladu
vybraných dějinných momentů. Autorka redukovala svůj předmět zájmu
primárně na episkopát a oficiální projevy katolické církve. S ohledem na
zvolené téma vycházela převážně z cizojazyčné odborné literatury, popř.
vybraných ilustrativních pramenů.
Bakalářská práce je rozdělena do čtyř hlavních oddílů. První představuje nutné
uvedení do reálií a vývoje vztahů mezi církví a státem ve Francii včetně
prezentace katolického sebevnímání v předvečer 2. světové války. Druhá část se
zaměřuje na postoje špiček katolické hierarchie v době utváření vichystického
státu a ukazuje motivaci ke vzájemnému sbližování. Třetí oddíl na příkladu dvou
vybraných momentů – perzekuce Židů a pracovní povinnosti – jednak ukazuje
další vývoj vztahů, jednak skýtá vhled do různorodých postojů členů episkopátu,
resp. přináší analýzu motivů a činů katolických biskupů. Poslední část se
zaměřuje na konec války a snahy o vyrovnání se s kolaboračním nařčením.
Předloženou bakalářskou práci hodnotím jako poměrně zdařilou a bez
závažnějších pochybení. Autorce se podařilo jasně vymezit okruh zájmu
v poměrně širokém a plastickém tématu a předložit plastický a hlavně
hodnověrný obraz francouzského episkopátu v kritickém válečném období.
Oceňuji především vyváženost mezi popisnou složkou práce a analytickou částí,
která je klíčovým přínosem díla. Julie Jägerová dokázala kriticky posoudit a
zhodnotit jak vybrané prameny, tak i odbornou literaturu. Neupadla do
interpretačních zjednodušení a poměrně přesně vystihla motivace vedoucí ke

sblížení s vichystickým režimem, resp. jeho personifikací maršálem Pétainem.
Její hodnocení postojů k židovské problematice a reakce episkopátu na nucenou
práci je rovněž zcela adekvátní a podepřené hodnověrnou analýzou dostupných
zdrojů. Zvolené téma by samozřejmě vyžadovalo pro zachycení celkového
kontextu zohlednění mnohem většího množství pramenů a dalších složek
katolické společnosti, v rámci bakalářské práce lze však omezení na episkopát
chápat naopak jako vhodné a přitom dostatečně reprezentativní.
Práci na základě výše uvedených náležitost doporučuji k obhajobě a navrhuji
v případě kvalitní obhajoby klasifikací výborně.
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