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Dmytro Romanovský 

Arnošt Oliva (1875–1954) – katecheta, katolický novinář a redaktor 

 

Autor předložil práci, jež představuje život, působení a literární dílo českého kněze 
Arnošta Olivy. Dosvědčuji, že na ní pracoval s nasazením a pravidelně se mnou 
konzultoval postup prací. Závěrečná fáze byla pro nedostatek času poněkud překotná. 

Pravidla formální úpravy kvalifikačních prací platná na KTF UK jsou dodržována. 
Nepříjemné jsou překlepy. Občas se objevují gramatické chyby, častější jsou slabiny 
stylistické. Seznam literatury neobsahuje archivní dokumenty citované v poznámkách 
pod čarou. Z formálního hlediska je text uspokojivý, z hlediska autora jistě náročný. 

Diplomová práce obsahuje dvě základní kapitoly: život (1) a písemné dílo (2). 

Biografická část je zpracována s užitím archivních materiálů a publikace Deset let 
svatyně Krista-Krále ve Vysočanech, jež obsahuje autobiografické materiály, svědectví 
a část osobní korespondence, dnes již nedochované. Za zmínku stojí využití písemností 
chovaných v rodinné pozůstalosti, jež obsahuje velmi hodnotné dokumenty, které by 
měly být deponovány v odborném archivu. Je zřejmé, že autor poctivě usiloval o co 
nejúplnější pramennou heuristiku. Zvláště zevrubné jsou pasáže, které se týkají rodiny 
(autor představuje mj. tři bratry Arnošta Olivy: všichni se stali knězi) a působení na 
Vysočanech (hlavní kroky: stavba kostela, farní činnost, katechetská činnost). Kuriózní je 
pasáž o Olivově krátkodobém zatčení pro velezradu r. 1921. 

Druhá část obsahuje chronologický výčet Olivových publikovaných prací. Autor se 
soustředil pouze na knihy: články a jiné druhy textů nechal zcela stranou a nic se o nich 
nedozvídáme. I tak se ovšem jedná o 63 publikací. Ty jsou následně rozděleny podle 
tematických okruhů: Ježíš Kristus, Panna Maria, katecheze a pedagogika, sociologie, 
liturgika a historie. Jednotlivé publikace jsou představeny formou krátké anotace. Tento 
pracný, leč velmi „suchý“ výčet naznačuje, že Oliva nebyl nijak originální myslitel. Jeho 
zájmem bylo spíše poučení široké veřejnosti o základech katolické víry a křesťanského 
pohledu na svět. Autor lakonicky konstatuje, že Oliva „se snažil využít tisk pro dobrou 
věc“ (s. 65), a skutečně asi nelze dodat o mnoho více. 

Závěr: Obě kapitoly mají věcně odlišnou povahu: první obsahuje naraci založenou na 
pramenné heuristice, druhá výčet titulů s krátkou anotací. Celek proto působí poněkud 
nevyváženě: první kapitola je informačně bohatší a sdělnější. Autor tu ovšem sledoval 
mé pokyny: položit základy pro orientaci v Olivově díle a nepouštět se z časových 
důvodů do obsáhlejší myšlenkové syntézy. Přesto mám za to, že měl projevit o něco více 
snahy o postižení základních ideových důrazů Arnošta Olivy a o hodnocení váhy 
jednotlivých publikací. Úhrnem však konstatuji, že diplomant posunul stav poznání 
studované osobnosti podstatným způsobem kupředu, a navrhuji, aby svůj text po 
přepracování zúročil formou článku zveřejněného v odborném periodiku. Velmi oceňuji 
jeho poctivý přístup k plnění této studijní povinnosti. Jeho práci mám za přiměřeně 
zdařilou a navrhuji, aby byla klasifikována „prospěl“. Prosím, aby u obhajoby 
charakterizoval teologické a spirituální akcenty Arnošta Olivy. 

 

Praha, 7. 6. 2017 prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D. 


