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Oponentský posudok na prácu: 

 

Dominika Borbélyová 

 

Osobnosť Ivana Markoviča a jeho politické pôsobenie v kontexte česko-slovenských 

vzťahov 

 

Dizertačná práca Dominiky Borbélyovej je venovaná slovenskému politikovi Ivanovi  

Markovičovi, ktorý patrí k významným ale zároveň opomínaným aktérom moderných 

slovenských a československých dejín. Do určitej miery tak nasleduje porevolučný záujem 

slovenskej a českej historiografie o osudy politických a kultúrnych činiteľov. V tomto smere 

je nutné tiež upozorniť, že úroveň spracovanosti problematiky slovenských elít je výrazne 

slabšia ako je to v českom prostredí a predovšetkým od začiatku 21. storočia stále prebiehajú 

primárne výskumy v tejto oblasti. Tieto skutočnosti sa odrazili aj na možnostiach a 

obmedzeniach, ktoré doktorandka mala pri spracovaní práce. Mnohé témy, či fungovanie 

niektorých inštitúcií nie sú stále spracované, resp. kvalita spracovanosti archívnych fondov na 

Slovensku tiež nepatrí medzi najlepšie. 

Napriek tomu, že Markovič bol významným politickým aktérom, s jeho menom sa 

bežne v odbornej literatúre stretávame len zriedka a fragmentárne. Ako už v úvodnej časti 

dokazuje autorka, často aj nepresne (s. 17). Na druhej strane však za posledných cca 15 rokov 

výrazne postúpil výskum politických strán ale aj politických biografií, čo sa čiastočne odráža 

aj na použitej literatúru k tejto práci. Význam práce D. Borbélyovej je aj v tom kontexte, že 

do odborných diskusí „prináša“ Markoviča ako často opomínaného, ale zároveň významného 

politika. 

Predložené dielo nepredstavuje pokus o „totálnu biografiu“, o čo sa stále 

v historickom prostredí niektorí autori pokúšajú. D. Borbélyová sa nechala inšpirovať 

aktuálnymi výsledkami slovenských (M. Kšiňan, ktorého kritika „totálnej biografie“ vychádza 

čiastočne z názorov P. Bourdieua) ale aj iných autorov. Vlastný prístup definovala ako 

výskum „indivídua ako sondy“ a „kontextuálnej biografie“ v kombinácii s „analýzou 

politických ideí“ (s. 11), v rámci čoho sa rozhodla skĺbiť biografický príbeh Markoviča „so 

skúmaním širších, prebádanejších kontextov (prúdistické hnutie, československé légie, 

sociálna demokracia, dejiny 1. ČSR)“. T.j. sústredila sa na skúmanie vybraných politických 



aktivít a fenoménu čechoslovakizmu, ktorý sa tiahol ako červená niť Markovičovou 

politickou kariérou. Markovič patril medzi vplyvných politikov, ktorí čechoslovakizmus v 

praxi presadzovali a sám neraz vystupoval ako dôležitý predstaviteľ československej 

štátotvornej politiky.  

Dizartačná práca je pomerne krátka (cca 120 strán hlavného textu), ale je postavená na 

rozsiahlej heuristike – autorka navštívila desať archívov, študovala dobovú tlač a samozrejme 

vychádza aj z existujúcich výskumov. Oceňujem, že ide o prehľadne napísané dielo, kde 

autorka vhodne kombinuje všeobecnejšie informácie, ktoré určujú širší kontext s výsledkami 

jej vlastného výskumu a analýz. Text je rozložený do piatich chronologicky a predovšetkým 

problémovo definovaných kapitol. Prvá pojednáva o širších kontextoch česko-slovenských 

vzťahov 19. – 20. storočí. Druhá kapitola sa zameriava na Markovičovu činnosť v redakcii 

časopisu Prúdy pred vypuknutím prvej svetovej vojny. Jeho aktivitám v zahraničnom odboji 

je venovaná tretia kapitola. Štvrtá kapitola následne pojednáva o činnosti Markoviča v rámci 

Československej sociálnodemokratickej strany robotníckej, ktorú zastupoval vo vrcholovej 

politike, počas prvej republiky. Krátka kapitola nazvaná „Epilóg“ informuje o posledných 

rokoch jeho života. Markovič skonal v koncentračnom tábore Buchenwald v roku 1944.  

Z hľadiska analytického nemajú jednotlivé kapitoly rovnakú skladbu. Oceňujem úvod 

k diskusiám o čechoslovakizme predovšetkým v rámci českej a slovenskej historiografie 

a kritické predstavenie autorkou využívaných zdrojov. V tomto kontexte považujem za 

potenciálnu slabinu práce prílišnú fixovanosť predovšetkým na výsledky slovenskej 

historiografie. Z politologického hľadiska by bolo nepochybne prínosné viac premýšľať aj 

v komparatívnych a teoretických rovinách problematiky, o čo sa v minulosti pokúsila napr. 

Elisabeth Bakke, alebo na úrovni politicko-ideologicko-kultúrných sporov by autorku mohli 

inšpirovať nedávno publikované výskumy Thomasa Lormana. Zahraničných aj domácich 

titulov, ktoré by mohli byť z hľadiska širšej diskusie zaujímavé by bolo možné vymenovať 

viac. V úvode mi tiež chýbajú hypotézy/výskumné otázky.  

Ako veľmi podnetné mi prídu analýzy a rozsiahlejšie pasáže venované fungovaniu 

časopisu Prúdy a následnú reinterpretácia všeobecne prijímanej premisy o prúdistoch ako 

nástupníkoch hlasistov. Až aj v tomto kontexte Borbélyová ilustruje jej zásadnú tézu, že 

„Markovič bol najmä praktik” (s. 15), ktorý sa snažil vyvažovať a cieľavedome budovať 

slovenský politický život. 

 Podobne podnetné sú aj informácie spojené s Markovičovou prácou v exile a v rámci 

sociálnej demokracie. D. Borbélyová tiež upozornila, že „Markovič s Dérerom zdieľali 

rovnaké ideové a hodnotové stanoviská, pretože zostávali najbližšími politickými partnermi“, 



čo sa následne odráža aj v jej výklade konkrétnych politických káuz. Možnože práve tento 

moment sa neskôr odrazil na jeho opomínaní? Môžeme o Markovičovi hovoriť aj ako 

o úspešnom politikovi, ktorý bol ale v tieni Ivana Dérera? Čo považujem za slabinu práce je 

nedostatok informácií o konkrétnych krokoch Markoviča ako významného úradníka, poslanca 

a ministra. Pričom autorka upozornila, že: „Pre Markoviča a Dérera predstavoval 

čechoslovakizmus nielen štátotvornú koncepciu, ale bol to pre nich aj spôsob výkonu 

politickej praxe, ktorý podľa nich mohli najlepšie uplatňovať práve v sociálnej demokracii.“ 

(s. 99). Zaujímalo by ma, čo presne robil napr. na Ministerstve pre správu Slovenska, či 

unifikácií, ako sa na týchto miestach prejavovali jeho organizačné skúsenosti, ako na jeho 

kariéru vplývalo rodinné prostredie a návyky prinesené už z rodného domu? Zároveň 

poprípade aj to, kde sú limity výskumu tejto problematiky, keďže jednu bez pochyby tvorí aj 

zlá spracovanosť tak zásadných archívnych fondov ako je fond Ministerstva pre správu 

Slovenska, uložený v Slovenskom národnom archíve? 

V kontext s využitou Poláškovou typológiou by som sa chcel opýtať, či by nestálo zato 

sledovať aj vnútrostranícku diskusiu voči týmto „revizionistom”, resp. kritiku zľava, voči 

predstaviteľom buržoázie v robotníckej strane. Na tomto mieste by ma tiež zaujímala 

podobnejšia diskusia o „progresivizme“, ale nie v zmysle Poláškovej typológie, ale na základe 

toho, že sa primárne vzťahovali k hodnotám ako pokrok a demokracia a za pokrokárov ich 

tiež označovali predstavitelia katolicizmu, predovšetkým ľudáci. 

 Práca obsahuje minimum informácií o tom, čomu presne sa Markovič venoval 

v tridsiatych rokoch, prináša informácie až zo zlomového obdobia rokov 1938 – 1939. 

Zaujímali by ma napríklad Markovičove postoje v kontexte zmien v slovenskej politike na 

začiatku tridsiatych rokov, ako vnímal nástup autonomizmu, resp. jeho protirevizionistické 

aktivity, alebo všeobecne aj odpoveď na otázku, či sa jeho politické názory nejako premenili 

v čase. 

Zvláštny je názov poslednej kapitoly – epilóg – ktorá je vlastne len chronologickým 

pokračovaním Markovičovho životopisu. 

 

s. 22: Lipták bol zostavovateľom a nie jediným autorom práce o politických stranách na 

Slovensku, pričom táto práca je už dávnejšie prekonaná publikáciou Malíř, Jiří a Marek, Pavel 

a kol. Politické strany…, resp. od konca deväťdesiatych rokov vzniklo množstvo prác k 

jednotlivým politickým subjektom a aktérom, z ktorých mnohé autorka aj cituje. 

 



s. 117: článok ktorý napísal Vojtech Tuka sa nevolal Vaccum iuris, resp. z textu nie je jasné v 

čom vidí autorka podobnosť reakcie na tento článok a antirothermerovskej kampane, citujem: 

„V podobnom duchu ako vyššie spomínaný prípad lorda Rothermera sa niesla kauza Vojtecha 

Tuku, ktorá vypukla niekoľko mesiacov na to…”. 

 

Napriek niekoľkým kritickým poznámkam a predovšetkým skôr doplňujúcim otázkam 

na autorku z mojej strany, musím konštatovať, že predložená dizertačná práca Dominiky 

Borbélyovej splňuje požiadavky kladené na vypracovanie dizertačnej prácu (Ph.D.) a z toho 

dôvodu ju aj odporúčam k obhajobe. 

 

 

V Komárne, 11.7. 2021 


