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Peter Skokan si za téma své diplomové práce zvolil analýzu vývoje Liberální strany
v letech 1886-1906. Hned na

začátku

je

třeba

dodat, že si

před

sebe postavil velmi složitý

úkol, tj. analyzovat politiku strany ve složitém a na události bohatém období konce
viktoriánské a

počátku

eduardovské éry, kdy se Liberální strana zmítala ve

problémech, daných nejen politickými, ale také osobními spory mezi jejími

vnitřních

vůdčími

představiteli.

Skokan

rozdělil

diplomovou práci do šesti kapitol, které vymezil parlamentními

volbami. V první kapitole ("Pred búrkou"), jež je solidním uvedením do problematiky,
před

v krátkosti analyzoval vývoj Liberální strany
představitele;

rokem 1886, tj. její zformování, hlavní

dále se zabýval postojem strany v irské otázce a

kapitolu nazvanou "Katastrofa"

věnoval

Skokan sporu o

rozkolu strany, tedy období, kdy se Liberálové

kvůli

zemědělskou

řešení

krizí etc. Druhou

irské otázky, následnému

své politice dostali do opozice. Ve

kapitole ("V opozícii") analyzoval snahy o sjednocení strany, jejich

neúspěch

třetí

a následnou

radikalizaci, která se projevila zejména v roce 1891 v předvolebním, tzv. Newcastelském
programu, jenž

měl

oslovit

Skokan v tomto dokumentu

voliče prostřednictvím

správně

vidí

liberálních a radikálních

"skutočný miľnik

požadavků.

vo vývoji Liberálnej strany",

protože sjednotil její program (s. 76). Čtvrtou kapitolu ("Opať pri moci") diplomant věnoval
relativně

krátkému období liberální vlády v letech 1892-1895, kdy se W. E. Gladstone ve

svém posledním

funkčním

období

neúspěšně

odchodu z funkce v roce 1894 a propuknutí

pokusil prosadit samosprávu pro Irsko, jeho

sporů

mezi

představiteli

strany o

koloniální politiku. Pátá ("Chaos") a šestá kapitola ("Oživenie") jsou
vyvrcholení

vnitřních problémů

v Liberální

straně

a zrození nového

liberalismu a následné konsolidace za Henryho Cambella-Bannermana.

zahraniční

vydařenou

směru

a

analýzou

- tzv. nového

I

přes

nejdůležitější

výměnu

a

složitost zvolené problematiky dokázal Peter Skokan
problémy Liberální strany ve zvoleném období,

změnu

faktografické i

výtečně

správně

vysledovat

analyzoval

generační

koncepce liberální politiky na přelomu 19. a 20. století. Drobné nepřesnosti,

interpretační (například

špatné

uvádění

jména Keira Hardieho; strany 73, 75,

154), nemají na celkový výsledek Skokanova snažení žádný vliv. Skokanova práce je velmi
kvalitní, založená na studiu v zahraničních knihovnách (semestrální "erasmovský" pobyt na
univerzitě

v Newcastlu), napsaná - mohu-li to posoudit - kultivovanou slovenštinou.

Vzhledem k tomu, že diplomová práce Petera Skokana po obsahové i formální stránce
splňuje

všechny požadavky kladené na diplomovou práci,

Rovněž ji

doporučuji

ji k úspěšné

navrhuji uznat jako práci rigorózní za účelem získání titulu PhDr.
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Doc. PhDr. Martin Kovář, Ph.D.
Ústav světových dějin FF UK

obhajobě.

