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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): 

Předložená bakalářská práce je pokusem o analýzu postojů a strategií římskokatolické církve (resp. jejích 

relevantních institucí) k iniciativě někdejšího předsedy EK Jacquese Delorse Srdce a duše pro Evropu, která 

měla rozproudit hlubší „hodnotovou“ debatu v rámci ES/EU a tím přispět k formaci její identity, založené na 

společně sdíleném duchovním rozměru. Zdrženlivost římskokatolické církve k tomuto projektu vysvětlovala 

autorova primární hypotéza v její obavě, že by si podporou tohoto projektu poškodila reputaci a vyvolala 

(opětné) obavy u veřejnosti, že se snaží o nové duchovní „znovuovládnutí Evropy“ - jako ve středověku. 

Analýza „skutečných příčin“ (viz níže) však tuto hypotézu nepotvrdila.  

 

 

2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a 

metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): 

 

Téma práce je poměrně náročné, a to tím spíše, že k němu doposud chybí relevantní pramenná základna. Některé 

prameny, zejména archivní, budou ještě dlouho stěží dostupné – to se týká zejména vatikánských archivů, 

resp. fondů zdejších relevantních dikasterií, především státního sekretariátu (zde pak fondů diplomatického 

zastoupení Sv. Stolce u ES/EU a další fondy), pro práci naopak bylo záhodno využít digitalizovaný osobní 

archiv Jacquese Delorse při Jacques Delors Institute v Paříži resp. Berlíně (využití tohoto fondu je pro 

studenty UK možná na základě zcela nedávno podepsané smlouvy; tu však bohužel nemohl autor využít, 

přístup k fondu ještě není z Prahy technicky dotažen). Autor tedy vychází deduktivně ze (sporé) existující 

literatury na dané téma, a především analýzy četných projevů a dalších dokumentů papeže Jana Pavla II. a 

souvisejících dokumentů 2. vatikánského koncilu. Metodologie práce není příliš přesvědčivě ukotvena, pouze 

v jediném odstavci na s. 8 autor hovoří o „kompilaci relevantní literatury“ pro 1. kapitolu (představení 

Delorsovy iniciativy a jejího smyslu), respektive o obsahové (tématické) analýze „papežových projevů“ ve 2. 

a 3. kapitole (ve skutečnosti se jedná o širší spektrum pramenů papežské provenience). 

 

 

3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, 

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 

 

Práce je napsána živým, oborově specifickým jazykem, který dokládá autorovu základní orientaci v církevní 

problematice, nicméně vypovídá i o neznalosti distinkcí specificky katolické terminologie, např. při označení 

některých církevních dokumentů (na některých místech dochází k záměně papežských dokumentů 

s dokumenty 2. vatikánského koncilu, viz též níže). V práci citelně schází seznam zkratek řady církevních 

institucí, komisí, grémií atd., které nejsou čtenáři běžně známy, a ne vždy jsou rozvedeny při prvním 

výskytu! 

  

 

4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, silné a slabé stránky, 

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

 

Vzhledem k tomu, že se římskokatolická církev k Delorsově iniciativě oficiálně nevyjádřila, mají autorovy 

závěry nutně charakter dedukcí (většinou logických a opodstatněných), v některých případech jen spekulací. 

Zdrženlivost katolické církve a osobně Jana Pavla II. k tomuto projektu je odvozována z jeho skepse vůči 

prohlubování evropské integrace (a to i ve smyslu formulace katalogu „evropských hodnot“, které by vzešly 

z konsensu více aktérů, kde budou církve – i katolická církev – je jedním z mnoha, včetně např. Evropské 



humanistické federace, propagující aktivní, někdy i agresívní sekularismus) i z jeho jiného chápání Evropy, 

které evropský integrační projekt přesahuje. Zde dlužno připomenout, že papežův obraz Evropy, která musí 

„dýchat oběma plícemi“ (Východ, Západ), zahrnoval nejenom sovětské satelity ve střední a východní Evropě, 

nýbrž i Rusko a jeho duchovní tradice (v tom se např. shodoval s pojetím českého jezuity kardinála Tomáše 

Špidlíka). Proto i v ekumeně, mimo jiné, věnoval větší pozornost dialogu s pravoslavím než s protestantskými 

církvemi. Moment specificky katolického chápání ekumenismu jistě hrál významnou roli (Kristova církev 

subsistuje ve viditelné katolické církvi v čele s Petrovým nástupcem, tj. s římským papežem, ostatní jsou s ní 

jen v nedokonalém spojení jako „odloučení bratři“), nicméně autor podle mého názoru podceňuje skutečnost, 

že Sv. Stolec měl a má u EU řádné diplomatické zastoupení na úrovni nunciatury, které materiálně není jen 

zastoupení státu Vatikán (a papeže) v užším slova smyslu, nýbrž de facto i světové katolické církve. Lze tedy 

předpokládat, že se Sv. Stolec k Delorsově iniciativě vyjádřil i diplomatickou cestou, k čemuž ovšem dnes 

chybí – zdá se - konkrétní doklady. Rozhodně je možno považovat za unáhlený autorův závěr, že „církev 

neměla zájem dát evropskému projektu duši“, to je v rozporu i s vyjádřeními následovníků Jana Pavla II. na 

Petrově stolci.  Ke značnému matení čtenářů dochází v kapitole 3.1, která – z dobrých důvodů – rozvádí 

obecné vnímání ekumenismu ze strany římsko-katolické církve jako jeden z důvodů možné zdrženlivosti 

papeže k Delorsově projektu. Zde na s. 32 autor označuje (i v poznámce) koncilní dekret o ekumenismu 

Unitatis redintegratio za dokument z produkce Jana Pavla II., totéž zmatení se objevuje i na s. 33 (zatímco 

Redemptor hominis je skutečně encyklikou Jana Pavla II., viz pozn. 114). Za přínos práce lze naopak označit 

analýzu víceúrovňového dialogu s protestantskými církvemi k této iniciativě, které k ní byly velmi vstřícné a 

chápaly jí jako závažný úkol doby po pádu železné opony, respektive v raném postmaastrichtském období.

  

 

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři): 

 

Při obhajobě by kandidát mohl sumarizovat postoj římsko-katolické církve k evropské integraci od jejího 

počátku až po dnešní dny (tj. v období pontifikátů Pia XII., Jana XXIII., Pavla VI., Jana Pavla II., Benedikta 

XVI. a papeže Františka) a pokusit se v rámci tohoto výkladu o formulaci shod/rozdílů mezi jednotlivými 

pontifikáty a určitou periodizaci. Pozornost by mohl věnovat i institucím typu COMECE (Komise biskupských 

konferencí ES) a CCEE (Rada evropských biskupských konferencí) a jejich specifickými posláním, resp. 

vztahům k jejich nekatolickým partnerům, např. CEC (Konference evropských církví) 

  

 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl):  

 

Diplomovou práci Vojtěch Kubiše doporučuji k obhajobě a navrhuji její klasifikaci stupněm „velmi dobře“. 

 

 

Datum: V Poděbradech 3. června 2017  Podpis: 

 

 

 

Pozn.: Hodnocení pište k jednotlivým bodům, pokud nepíšete v textovém editoru, použijte při nedostatku místa zadní stranu 

nebo přiložený list. V hodnocení práce se pokuste oddělit ty její nedostatky, které jsou, podle vašeho mínění, obhajobou 

neodstranitelné (např. chybí kritické zhodnocení pramenů a literatury), od těch věcí, které student může dobrou obhajobou 

napravit; poměr těchto dvou položek berte prosím v úvahu při stanovení konečné známky. 

 

 


