
Posudek 

Studentka politologie Dominika Cabicarová, si jako téma své bakalářské práce vybrala 

jeden úsek z vývoje českého a slovenského politického katolicismu v dějinách meziválečného 

Československa. Svoji práci nazvala: Český a slovenský politický katolicismus: Československá 

strana lidová a její vztah k Hlinkově slovenské rudové straně (1918-25) a jak už zjejího názvu 

vyplývá tématem této práce, je vztah dvou katolických stran v prvních letech existence 

samostatného státu. V této době jsme svědky pozoruhodného vývoje ve vztazích mezi uvedenými 

stranami. Pod vlivem událostí provázející vznik nového státu tyto strany totiž nejprve úzce 

spolupracují, ale následně dochází k roztržce vlivem neuspořádaných česko-slovenských vztahů. 

Časové vymezení, které si autorka zvolila není vůbec náhodné. V roce 1925 se totiž uzavírá první 

etapa vzájemných vztahů, kdy krátce před parlamentními volbami se Československá strana 

lidová rozhodla kandidovat na Slovensku a založila si svoji stranickou organizaci pod vedením 

JUDr. Martina Mičury. 

V zásadě nemám proti této práci podstatnějších výhrad. Předkládaná práce splňuje 

všechny požadavky kladené na tento typ práce. Autorka zde prokázala solidní znalost dané 

problematiky, ale i schopnost psaní odborných textů. V pěti částech popsala vše podstatné, co je 

s touto problematikou spojováno (nejen postavení těchto stran v politickém systém ČSR, česko

slovenské vztahy ale věnovala i pozornost stavu bádání o této problematice). Oceňuji také, že v 

rámci možností prošla podstatnou část relevantních'pramenů a literatury, která je u nás dostupná. 

Ze všech důvodů, které j sem zde uvedl hodnotím předkládanou práci jako výbornou. Pokud by se 

autorka i nadále rozhodl~ věnovat této problematice, což ji vřele doporučuji (což ve své práci i 

deklaruje), pak by bylo dobré aby uvedenou problématiku rozšířila především o materiály 

slovenské popřípadě i vatikánské provenience. Pozornost autorky by si dále zasloužili i materiály 

moravské provenience a v neposlední řadě zprávy vzniklé z činnosti prvorepublikového 

ministerstva vnitra. Podstatné by bylo i rozšíření směrem k činnosti Československé strany lidové 

na Slovensku, cožje stále v rámci vývoje.politického katolicismu neprobádané téma. 

Moje pozitivní hodnocení ovšem neznamená, že bych k uvedené práci neměl výhrady. 

Tyto nedostatky jsou ovšem z vetší části způsobené malou publikační praxí autorky. 

Z obsahových výhrad bych například rád uvedl~ že by bylo dobré aby v programové částí 

provedla autorka porovnání nejen českého a slovenského programu, ale i moravského programu 

ČSL, kde docházelo k určitým odchylkám. Svoji bližší pozornost by jistě zasloužilo i bližší 



popsaní vzájemných vztahů hlavních protagonistů a reprezentantů těchto stran (Šrámek a Hlinka) 

a jejich názorů na společné česko-slovenské soužití. Za jediný vážnější nedostatek práce považuji 

to, že v daném textu byly věnovaná relativně malá pozornost politologickému rozměru celé 

práce-což ovšem na druhou stranu je pochopitelně ovlivněno tím, že tato práce spadá do oblasti 

politické historie. 

V Praze 7. června 2010 PhDr. Michal Pehr, Ph.D. 
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