
Posudek oponenta diplomové práce 
 

 

Bc. Aneta Fuchsová: Společné prvky vatikánské a americké zahraniční politiky po 

druhé světové válce, Praha 2015, 101 stran rkp.  
  

  Aneta Fuchsová si pro svou diplomovou práci vybrala velmi zajímavé téma vztahů 

USA a Vatikánu po roce 1945. Jde o téma dosud málo prozkoumané a současně slibné. 

Ostatně komunistická propaganda spojení Vatikánu a USA konstruovala velmi čile a objevilo 

se i během vykonstruovaných politických procesů mj. v Československu. Zjistit tedy, do jaké 

míry Svatý stolec a Washington koordinovaly během počínající studené války svou politiku, 

je legitimním cílem historického výzkumu. Otázka ovšem je, zda autorkou oficiálně zvolené 

téma není přece jen poněkud široce pojaté. Zahrnuje totiž například i vztahy ke 

středoamerickým a jihoamerickým státům či Filipínám, které byly jistě předmětem 

společného zájmu. Autorka mohla zvolené téma v Úvodu své práce zúžit, ale nestalo se tak. 

 V praxi se ovšem Fuchsová zabývala výlučně politikou obou subjektů vůči Evropě a 

SSSR, což považuji za rozumné. Na místě by ovšem bylo ještě výraznější omezení tématu, 

například jen na středovýchodní Evropu. Autorka se na politiku Vatikánu a Washingtonu po 

druhé světové válce soustředila v širší perspektivě vzájemných vztahů od konce 18. století. 

V jejím stručném nástinu událostí 19. století ovšem chybí preciznější zdůvodnění ukončení 

oficiálních diplomatických vztahů v roce 1868. Také z hlediska obvyklé mezistátní praxe 

podivný model vztahů udržovaných prostřednictvím pouhého prezidentova zmocněnce by 

vyžadoval více pozornosti. V této souvislosti jde zejména o vnitropolitické postoje v USA, 

konkrétně pak o poměr Senátu k Vatikánu. Reflexi papežství v USA měla Fuchsová věnovat 

ve své práci větší pozornost.  

 Již zmíněnou širší perspektivu autorčina pohledu na vzájemné vztahy považuji za 

vhodně zvolenou. Také nástin specifického postavení Svatého stolce v moderní světové 

politice je na místě. Chybí mi ovšem důkladnější analza klíčových problémů vzájemných 



vztahů před rokem 1945 i po něm. Fuchsová podává jen stručný přehled oficiálních styků a 

pak rozsáhlejší přehled politiky Vatikánu k vybraným evropským zemím a některým otázkám 

světové politiky (komunismus, evr. integrace). Kritéria jejich výběru ovšem neobjasnila.  

Zřejmě mělo jít o státy z pohledu obou aktérů významné či problematické a vzbuzující proto 

jejich zvýšený zájem. 

 Výsledky jejího badatelského úsilí jsou tak do jisté míry zklamáním. Fuchsová 

paralelně sleduje politiku USA a Svatého stolce, k jejich vzájemným vztahům, resp. procesu 

vymezování postojů k otázkám evropské či světové politiky přináší jen málo. Existovalo 

například spojení mezi aktivitami amerických tajných služeb ve středovýchodní Evropě a 

činností Vatikánu? Na tuto a další otázky (koordinace postojů k evropské integraci, Španělsku 

atp.) práce odpověď dává jen v malé míře. Příčinou není jen problematický přístup do 

Vatikánského tajného státního archivu. Bylo by třeba provést důkladnější výzkum zejména 

v amerických archivech. Zde Fuchsová využila pouze pozůstalost amerického zmocněnce u 

Vatikánu Myrona C. Taylora (konkrétně probádané fondy přitom uvádí jen v poznámkách, 

nikoli v Seznamu literatury). Současně je ale třeba uznat, že své poznatky doplňuje 

nevydanými materiály britské provenience a odbornou literaturou. 

 V Závěru své práce autorka uvádí, že jejím cílem bylo provést komparaci politiky 

USA a Vatikánu. To se jí podařilo jen částečně. Spíše vytvořila paralelní přehled politiky 

obou států k některým problémům evr. či svět. politiky. Je otázka, jaký smysl má například 

kapitola věnovaná politice Vatikánu vůči Maďarsku (3.2.3.3). Naopak kapitola 4.3.3. nabízí 

jistý vhled do koordinace přístupu obou hráčů, avšak jen v případě Jugoslávie. Potenciál 

zvoleného tématu tak autorka využila jen částečně. Přesto se domnívám, že vyhověla 

minimálním požadavkům kladeným na diplomovou práci a doporučuji ji proto k obhajobě.           
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