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   Předmětem práce je analýza a srovnání společných prvků vatikánské a 

americké zahraniční politiky v bezprostředním poválečném období (1945-1950). 

Studentka se pokusila identifikovat oblasti, v nichž se zájmy Svatého stolce a 

americké administrativy setkávaly, a následně prokázat, jak intenzivní byly 

případné vztahy, resp. spolupráce. Při řešení problematiky se primárně opírala o 

archivní výzkum, doplněný o práci s rozsáhlou odbornou literaturou. 

 

   Práce je rozdělena do tří základní kapitol. První představuje krátký popis 

zahraniční politiky a priorit Svatého stolce v 19. a první polovině 20. století. 

Jedná se o kratší a vstupní kapitolu, která shrnuje hlavní události a přístup 

vatikánské diplomacie k nim. Druhá kapitola prezentuje hlavní zahraničně 

politické oblasti zájmu Svatého stolce po 2. světové válce – politickou a 

vojenskou integraci, vztah ke zbrojení a počátkům studené války, obnovování 

bilaterálních vztahů s vybranými zeměmi či vztah k posilujícímu komunismu. 

Třetí kapitola se snaží předložit vlastní cíl práce, tj. poukázat na oblasti stýkání 

americké a vatikánské politiky a nalézt shodu či rozpor při řešení problémů. 

 

   Hodnocená práce má své nesporné klady i zápory. Na prvním místě musím 

ocenit práci s rozsáhlým pramenným materiálem, který studentka dokázala 

analyzovat, interpretovat a zařadit do širšího kontextu probíraných otázek. 

Výsledky archivních studia jsou doplněny rozsáhlou literaturou. K samotným 

výsledkům výzkumu mám několik poznámek. Není možné zastřít, že ke 

komplexnímu zpracování tématu by bylo třeba zohlednit vatikánské archivní 

fondy, které pro sledované období po r. 1945 stále nejsou přístupny v rozsahu, 



který by byl třeba. Rovněž platí, že navzdory dílčím studiím pro jednotlivé 

oblasti stále chybí fundovaná práce, která by poskytla komplexní pohled na 

společné americké a vatikánské zájmy v poválečném období. V tomto smyslu si 

práce kladla již od počátku ambiciózní cíl, jehož naplnění nebylo snadné. 

Kolegyně Fuchsová bezpochyby podnikla rozsáhlý výzkum a snažila se 

zodpovědně nalézt žádoucí odpovědi.  

 

Na druhou stranu nelze pominout, že přístup k vytčeným cílům studentka pojala 

selektivně a dosti úsporně. Souhlasím s tím, že např. otázka holokaustu by si 

zasloužila samostatné zpracování, byť její naprostá absence trochu zarazí. Ani u 

probíraných témat ale nedošlo k takové komparaci, která by zřejmě byla možná 

– většinou se jedná jen o prezentaci přístupů obou stran a naznačení možných 

vazeb. Na základě dostupných podkladů lze souhlasit s tezí, že spolupráce byla 

málo intenzivní a většinou omezená na konkrétní případy, u nichž byly zájmy 

identické (např. Itálie), přesto bych ocenil snahu o hlubší analýzu příčin takové 

skutečnosti. 

 

Z formálního hlediska vnímám jako podstatné pochybení absenci číslování 

stran, dále nejednotnost zápisu některým pojmů (hl. Svatý Stolec x Svatá stolec) 

či bibliografických odkazů. Ve výčtu užitých archivních pramenů není možné 

odkázat pouze na archiv bez jasné specifikace dané archiválie. Jazyk je většinou 

kultivovaný, byť ne zcela bez gramatických chyb a stylistických a formulačních 

lapsů. Práci na základě výše uvedených náležitost doporučuji k obhajobě a 

navrhuji klasifikací velmi dobře. 
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