
Posudek bakalářské práce Dominiky Cabicarové 
Český a slovenský politický katolicismus: 

Československá strana lidová a její vztah k Hlinkově slovenské rudové straně 
(1918-25) 

Politika katolických stran po vzniku samostatného Československa je vděčným tématem 
odborných i studentských prací. Jistá opozičnost katolictví vúči většinové části zejména české politiky 
pochopitelně otevírá analytické možnosti jak v obecných hodnoceních, tak s ohledem na dílčí projevy 
snah o spolupráci či zatlačení lidovcú do ústraní. 

Dominika Cabicarová nicméně pojala danou problematiku zajímavým zpúsobem. Snažila se 
přitom soustředit na podstatný aspekt lidovecké politiky, totiž její kontakty a vzájemné vlivy se 
Slovenskou I'udovou stranou. Tímto vymezením tématu se před autorkou otevřel zajímavý prostor pro 
otázky a analýzy, řešící odlišné výchozí postavení obou stran: slabé postavení českých lidovcú 
uprostřed vyspělejšího a obecně dominantního politického prostředí a naopak silné postavení I'udovcú, 
vycházejících nicméně z podřízeného, slabšího politického okruhu slovenských stran. Hlavním 
úkolem autorky bylo postihnout tuto komplikovanou vazbu dvou stran v době překotně se vyvíjející 
politických událostí prvních let existence samostatného Československa, které byly určující, mimo 
jiné, rovněž pro klerikálních uskupení. Pro dostatečné zpracování tématu bylo žádoucí správné 
nastavení koncepce, které se, po mém soudu, autorce zdařilo, když práci rozčlenila do čtyř 

následujících oddílú, jež odstupll0vávají hodnocení problematiky jak z užšího vztahu dvou stran, tak 
z obecnějších poloh česko-slovenského politického vztahu. Autorka dostála zadání, které si stanovila 
v úvodní pasáži, v níž píše: "Cílem mé bakalářské práce je tedy na pozadí česko-slovenských vztahú 
analyzovat vývoj spolupráce těchto dvou představitelek politického katolicismu, púsobících na území 
nově vzniklého státu, ... " Její analytický přístup je dostatečně široký a pestrý. Výsledkem je 
komplexní zhodnocení stanoveného vztahu. Pf'esto se v rámci textového celku nepodařilo vždy udržet 
nadřazení vztahu dvou politických stran onomu obecnému pozadí. Dramatické události prvních let 
"budování státu" někdy až příliš strhávaly autorčinu pozornost, aby tak následně ztrácela ze zřetele 
hlavní téma své práce. V celku je však možno konstatovat, že se základní úkol autorce podařilo splnit. 

Umožnila ji to rovněž kvalitní heuristická prúprava, která se nezaměřovala jen na 
sekundární literaturu, ale zahrnula rovněž studium dobové publicistiky a především archivních 
pramel1lt 

Po formální stránce nemám k práci žádné výhrady, poznámkový aparát je dostatečně 
podrobný a kvalitně zpracovaný. 

Z výše uvedených důvodů doporučuji práci připustit k obhajobě, a to na škále 
výborná - velmi dobrá. 

V Hýskově 19. června 2010 
/ 

posudek: vypracoval 
Doc. Mgr. Vratislav Doubek, Dr. 


