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Hlavní otázkou, kterou si autor klade, je, zda existence dvou různých křesťanských stran v českém 

stranickém systému v části 90. let odrážela skutečnou relevantní přítomnost dvou různých aktérů 

tohoto v ČR jasně minoritního proudu. A pokud ano (což je jeho odpověď na dotyčnou otázku pro 

období 1990-95), co bylo příčinou této paralelní přítomnost. Schr6tter v zásadně odpovídá, že 

rozhodující byly historické faktory, jakož i nahodilé ryze osobnostní aspekty české 

(post)transformační politiky. S obojím asi nelze než souhlasit. 

Text samotný se rozpadá do tří asymetrických částí. Po úvodu následuje zasazení křesťansko

demokratické politiky do evropské,ho a obecně teoretického kontextu. 

Následujících více než 30 stran je věnováno shrnutí historických kořenů českého katolického 

politického proudu a chronologického přehledu vývoje různých aktérů (zejména KDU-ČSL a KDS, ale 

zákonitě i ČSL, KDU v letech 1990-91, atd.) až do současnosti. S poukazem na samotné kořeny hnutí 

v 90. letech 19. století si všímá, že jistá umírněná fragmentace tohoto proudu v českém prostředí 

není novinkou. Co je však pozoruhodnou změnou, která si jistě vyžádá autorovu pozornost, je jeho 

současná neexistence (resp. irelevance). 

Zbývajících cca 11 stran je pak věnováno komparativní analýze KDS a KDU-ČSL, a to jak z pozičního 

hlediska (role ve stranickém systému), tak z hlediska programatického a organizačního. 

Téma je důkladně zpracováno a převažující historicko-deskriptivní tón je alespoň zčásti vyvážen 

teoretickou reflexí a stranicko-systémovou analýzou. 

Výhrady jsou jen dvě a velmi dílčí. Zaprvé, je možná trochu škoda, že v jisté zkratce je pojata 

kapitola tak zajímavá jako přesmyčka v KDS od principielního odmítání "národněfrontovní" ČSL až 

k přistoupení na "křesťanskou" kooperaci v rámci KDU v roce 1990. 

A zadruhé, v roce 2010 KDU-ČSL samozřejmě neuzavřela předvolební koalicí s EDS (jak se dočteme 

na str. 75) - pouze jí vyhradila místa na svých kandidátkách. 

Doporučuji práci k obhajobě s hodnocením výborně. 
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