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Oponentský posudek 

Dmytro Romanovský: Arnošt Oliva (1875-1954) – katecheta, katolický novinář a re-

daktor. Diplomová práce. Katedra dogmatické a fundamentální teologie KTF UK, 

2017 

Předložená práce pojednává o osobě kněze a publicisty Arnošta Olivy, podrobně refe-

ruje o jeho rodinných příslušnících a přináší vcelku pečlivě zpracovaný životopis. Je 

také zpracována komentovaná bibliografie. 

 

Formální stránka 

Práce svým rozsahem odpovídá kritériím a je graficky upravena v souladu s poža-

davky. Často se v ní však vyskytují překlepy; na str. 64 je hrubá pravopisná chyba a 

na str. 12 špatné skloňování slova „kněz“. Ojediněle se vyskytují porušené formulace, 

např. str. 44: „přínos této pobožnosti coby lék přítomnosti.“ V Závěru (str. 63–65) text 

v první osobě kolísá mezi jednotným a množným číslem.  

Citační aparát je v zásadě konzistentní a fakultní úzus je dodržován. Práce má dvě 

kapitoly, které se dále člení na menší celky s úhledně číslovanými nadpisy. Seznam 

literatury je přehledný, ovšem nezahrnuje použité archivní materiály, o kterých si tak 

lze učinit obrázek jen ze seznamu zkratek. Práci lze po formální stránce hodnotit jako 

uspokojivou. 

 

Obsahová stránka 

Pohled na osnovu práce (str. 7: obsah) dává jasný vhled do tématu i použité metody: 

první kapitola pojednává o životě, druhá o díle Arnošta Olivy. Jestliže se biografická 

část celkem zdlouhavě zabývá Arnoštovým dětstvím a rozebírá osudy jeho souro-

zenců, je to sice netypické, ale nelze to hodnotit negativně. Naopak je nutno kritizovat 

skutečnost, že druhá kapitola, kde bychom očekávali prezentaci a hodnocení Olivova 

díla, nepřináší nic než komentovaný výčet jeho knih a článků. Je ovšem pravda, že 

analýza Olivova díla vlastně není součástí zadání práce, takže její absenci nelze vy-

tknout jako zásadní nedostatek práce. Je však nutno vzít jako fakt, že druhá kapitola, 

tj. polovina rozsahu práce, má spíše doplňkový charakter, protože není ničím víc než 

komentovaným seznamem publikací. Nikde se nedovíme, která jsou Olivova nejdůle-

žitější díla, chybí rozdělení na monografie, články, příležitostné texty. Naopak pokus 

o tematické roztřídění titulů napovídá, že tu nějaká snaha o práci s Olivovými texty 

byla. Zůstala však bohužel nenaplněna a prázdné místo vyplňuje redundantní rozepi-

sování bibliografických údajů do vět (str. 41 a dále častěji). Neúplnost seznamu je 

vzhledem k množství Olivou publikovaných textů snadno pochopitelná, ale zásadním 
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nedostatkem je, že o tom chybí jakákoli informace či upřesnění, na základě čeho byl 

předložený seznam sestaven. Rovněž nepotěší opisování „ohlasů“ (str. 34), jak je na-

zvána korespondence s knihkupci, kterou si Oliva sám zaznamenal a publikoval ve 

své autobiografické knize. Na str. 54 je významová nesrovnalost: Oliva přirovnává 

srdce k zahrádce, z které se má odstranit trní zla, a diplomant to spojuje s podoben-

stvím o rozsévači. 

Závěr práce je spíše resumé první kapitoly. Dovídáme se, že Arnošt Oliva byl iniciáto-

rem stavby kostela ve Vysočanech, aktivně působil v politice, ale byl především kně-

zem, katechetou a agilním katolickým publicistou. Řada kostrbatých formulací svědčí 

o diplomantově snaze dobrat se nějakého zhodnocení, k tomu však samotná práce ne-

dává žádný podklad. Zůstává tedy jen u více či méně pravděpodobných domněnek, 

např. pokud jde o Olivův vliv na soudobé politiky, o kterém předtím nikde v textu 

není řeč. 

Neuspokojivá druhá polovina a závěr práce poněkud nespravedlivě zastiňují zdařilou 

první kapitolu. Diplomant v ní vychází z autobiograficky laděné Olivovy práce o 

stavbě kostela ve Vysočanech a rekonstruuje jeho životopis pomocí hojných citací ar-

chivních pramenů. Tato pasáž práce by mohla být základem kratšího samostatného 

článku, přičemž úvodní pasáž o Olivových sourozencích by mohla být kompaktnější.  

Nedostatky první kapitoly lze shrnout takto: když diplomant referuje o Olivově novi-

nářské a politické činnosti, jsou odkazy v poznámkách pod čarou často příliš po-

všechné. Výhrady lze mít též proti formulaci na str. 26: „Protože jeho články byly 

v mnoha případech konzervativní nebo spíše nekorektní, psal pod pseudonymy“, 

která je neurčitá: co se myslí slovem „nekorektní“? Rovněž odkaz na konzervativní 

postoje by měl být konkrétní – šlo např. o snahu znovu nastolit monarchii, o které se 

dovídáme na str. 29? Podobné je to na str. 28: „Jeho postoje byly místy antisemitské a 

silně protikomunistické.“ Dále, na str. 31 diplomant tvrdí, že Oliva ke stáru zatrpkl, 

ale citát, kterým to dokládá, podle mě svědčí spíš o rozumném opuštění nemístných 

ambicí.  

 

Závěr 

Hodnocení práce jako celku je velmi obtížné v důsledku její nesourodosti. Je třeba vy-

zdvihnout životopisnou pasáž (str. 16–34), která je cenná tím, že čerpá z archivních 

materiálů. Text je také dobře zpracován, jednotlivé úseky na sebe navazují, líčení má 

spád. Ovšem ve chvíli, kdy je třeba nejen pracovat s fakty a údaji, ale podat také syn-

tézu, vystihnout hlavní přínos Arnošta Olivy jako novináře a politika (str. 25–29), se-

tkáme se jen s mlhavými či nedořečenými formulacemi, na které jsem poukázal výše. 
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Diplomant zajisté velmi dobře splnil zadání, pokud jde o sběr a prezentaci málo zná-

mých životopisných údajů a o seznam publikací, ale při pokusu o jejich interpretaci a 

kritické zhodnocení, pokud k němu došlo, zaostal za očekáváním. 

Definitivní klasifikace práce se bude odvíjet od průběhu obhajoby. 

 

 

 

V Praze dne 6. 6. 2017      Dr. Ondřej Salvet 

 


