
  

UNIVERSITAS CAROLINA PRAGENSIS Institut politologických studií 

Univerzita Karlova v Praze PhDr. Petr Just 
Fakulta sociálních věd U Kříže 8-10 
Smetanovo nábřeží 6 158 00 Praha 5 
110 10 Praha 1 
Telefon   222 112 111 

 

Telefon:  251 080 260, 251 080 261 
Fax:        251 080 265 
E-mail:    just@fsv.cuni.cz 

 
 
 

Posudek vedoucího bakalářské práce Politický katolicizmus v súčasnej slovenskej politike: 
korene, vývoj, perspektíva, autorka: Kristína Mikulová, IPS FSV UK, letní semestr 

2006/2007 
 

***** 
 
Bakalářská práce Kristíny Mikulové se zabývá velmi citlivým tématem. Vztah politiky a 
církve je sice ožehavé téma zejména v režimech, kde existuje silné, někdy i ústavní či 
institucionální vazby obou skupin, přesto ani na Slovensku nelze vliv náboženství a zejména 
katolicismu na politiku podceňovat. Slovensko má totiž historickou zkušenost s režimem, 
jehož jedním z pilířů byla i církev. Byl to válečný stát fungující v letech 1939-1945 jako 
satelit německé Třetí říše. Ostatně tato etapa slovenských dějin patří doposud mezi 
nejkontroverznější a slovenská veřejnost, včetně politiků a církve, se s ní ještě (dle mého 
soukromého názoru) dostatečně nevypořádala. Vyzdvihování tohoto období není ničím 
marginálním a zdaleka nepochází jen z extrémních kruhů. 
 
Předkládaná bakalářská práce ale není o Slovenském štátu obecně, je o vlivu katolické církve 
a katolicismu na politiku a její zapojení do politiky. To však začíná již daleko dříve než 
aktivitami během Slovenského štátu. Jak píše autorka v úvodu, „slovenskí katolíci stáli pri 
zrode slovenského národného povedomia.“ Katolicismus byl však ve slovenské politice 
přítomen od té doby stále. Jak autorka správně dodává, katolíci se „spolupodieľali na tragédii 
klero-fašistického Slovenského štátu, bojovali proti komunizmu a pomáhali budovať 
demokratické Slovensko.“ Také v současnosti má na slovenské politické scéně a ve 
stranickém systému své významné místo. Autorka však upozorňuje na skutečnost, že „v 
súčasnosti sa politický katolicizmus nachádza na osudovej dejinnej križovatke (…) na 
začiatku 20. storočia stáli za katolíckymi politikmi masy slovenského obyvatelstva, dnes 
ideové východiská politického katolicizmu oslovujú sotva 8 percent Slovákov.“ 
 
Práce se zaměřuje na současný politický katolicismus, reprezentovaný v dnešní stranické 
politice zejména Křesťanskodemokratickým hnutím. Analýze současnosti však předchází 
exkurz do minulosti, kde autorka velmi střízlivě a objektivně vystihuje hlavní mezníky vývoje 
katolicismu na Slovensku, jeho vlivu na stranický a politický systém, podíl na moci (zejména 
ve výše zmiňovaném období 1939-1945) a rovněž představuje katolicismus (a církev obecně) 
jako jednu z opozičních a disidentských platforem na Slovensku v druhé polovině 20. století. 
Druhý blok se již věnuje vlastnímu jádru práce, tedy roli katolicismu v současné politice. 
Mapuje vzestup tohoto fenoménu po pádu režimu a jeho pozici jako alternativy vůči širokému 
hnutí Veřejnost proti násilí. Představuje jej jako jeden z pilířů protimečiarovské opozice 
v letech 1994-1998 a následně jako subjekt, který se snažil prosadit po pádu mečiarismu. 
Autorka zaznamenává klíčové události, které ovlivňovaly pozici katolicismu v politice, které 
byly většinou úzce spojeny s vývojem v Křesťanskodemokratickém hnutí. 
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Práce má však přidanou hodnotu v tom, že se snaží na základě znalosti historie a současného 
stavu vystihnout perspektivu a možné trendy ve vývoji politického katolicismu do budoucna. 
Diskuse o dalším postavení a vlivu katolicismu na politiku se totiž zintenzivnila po posledních 
parlamentních volbách, kdy KDH skončila jako poslední strana, která se ještě dostala do 
parlamentu a celkově tak oslabila svoji pozici ve slovenské politice. To mělo dopad i na pnutí 
uvnitř KDH, které bude mít dohru na sjezdu v polovině června 2007. U obhajoby by tedy 
autorka mohla nastínit perspektivy politického katolicismu na Slovensku v závislosti na 
výsledku tohoto sjezdu KDH (relevance otázky bude záviset pochopitelně na tom, zda 
obhajoba proběhne až po sjezdu strany, v opačném případě není bych otázku stáhl). 
 
Práce je založena na enormním množství relevantní sekundární periodické i neperiodické 
literatury z oboru politologie, historie i sociologie. Mimo to pracovala s řadou primárních 
zdrojů a pramenů. Za zvláštní pozornost ale stojí skutečnost, že autorka sama věnovala čas a 
úsilí vlastnímu „vytvoření“ primárních zdrojů formou interview s klíčovými osobnostmi 
křesťanskodemokratické politiky na Slovensku s cílem zmapovat nejen současný stav, ale i 
možné perspektivy vývoje. Mezi dotazovanými (Ján Čarnogurský, Pavol Hrušovský, 
František Mikloško a Vladimír Palko) jsou i dva, kteří dnes reprezentují hlavní proudy v KDH 
a v křesťanskodemokratické politice obecně a kteří v době obhajoby této práce v polovině 
června svedou boj o předsednictví a tím i o budoucnost KDH (Hrušovský, Palko). 
V souvislosti s využitím interview jako zdroje pro práci je nutno ocenit, že autorka v úvodním 
rozboru zdrojů neopomněla upozornit na skutečnost, že použité výroky z těchto interview jsou 
osobními názory jejich autorů. 
 
Práce obsahuje všechny povinné náležitosti (projekt, cizojazyčné resumé, rozbor literatury a 
zdrojů), využívá bohatě citací a odkazů, které jsou přehledné a dohledatelné. I po této stránce 
nemám k práci výhrady. Svým celkovým přístupem ke zpracování, střízlivým a objektivním 
uchopením nelehkého a na Slovensku citlivého tématu a prací se zdroji autorka vytvořila 
kvalitní text, který by mohl mít v budoucnu ambici na další publikování.  
 
Závěr: Text nejen že splňuje, ale v mnohém dokonce i převyšuje kritéria kladená na IPS FSV 
UK na bakalářské práce – obsahově i formálně. Proto jej jednoznačně doporučuji  
k obhajobě a navrhuji hodnocení stupněm výborně. Zároveň dávám komisi ke zvážení, zda 
by si práce nezasloužila návrh na pochvalu děkana (důvody jsem se snažil vystihnout výše 
v posudku). 
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