
Bc.Juraj Krištofik, Cesta od 6.októbra 1938 k prijatiu zákona o slovenskej autonómii 
vo svetle slovenskej a českej tlače 

Jsou v dějinách i jen krátká období, která s nimi zatřesou, přinesou podstatné změny. 
K takovým v historii Československa patří půlroční čas pomnichovský. Proměnil tento stát po 
více stránkách, také státoprávně. O jeho novou - nedovršenou podobu se postarala především 
Hlinkova slovenská Íudová strana, která si převratem ze 6.října 1938 otevřela cestu ke 
konfederaci, případně ještě dále. Převrat zlegalizoval zákon o autonomii Slovenska z 
19.1istopadu 1938. 

Tento nevelký, ale mimořádně závažný úsek v dějinách Slovenska a Československa 
prozkoumal J.Krištofik z hlediska jeho utváření a ohlasu v tisku slovenském a českém Jde o 
užitečně volené téma, zvláště při šíři studovaných novin a časopisů. Heuristika je 
v Krištofikově diplomové práci obsáhlá, autor zná důkladně literaturu i vydané prameny, sám 
si ještě obecnou pramennou bázi rozhojnil.Rozsáhlejší pozornost věnoval pochopitelně tisku 
slovenskému. Ten se ocital v glajchšaltujícím a postupně vůbec likvidačním tlaku Íudové 
strany, přizpůsoboval se většinou její politice a propagandě, aniž si touto ztrátou vlastní tváře 
zajistil existenční jistotu. Rozhodující slovo měl pochopitelně Íud'ácký Slovák aj.Krištofik 
přesvědčivě dokumentoval a vyložil, jaké byly jeho hlavní tóny a teze, jak se vyvíjela jeho 
interpretace politické situace lud'ácké moci, jak se vůbec tato moc utvářela. Kroštofikův 
výklad je velmi rozmyslný, stylisticky klidný, ač pojednává o událostech dramatických a 
představuje názory i vzrušené a útočné. 

Diplomová práce zachytila tiskovou spoluúčast a reflexi všeho podstatného, co naplňovalo 
a charakterizovalo vývoj na Slovensku od žilinského převratu po uzákonění autonomie. 
Obecný výklad tohoto vývoje se tu zmnožuje právě o poznávání a zhodnocování úlohy tisku 
v něm. Speciálně jsou přitom představe~ pojednána ta dílčí témata, která především utvářela 
státní a politické poměry a také citelně ovlivňovala každodennost -připomínám z nich aspoň 
vztah k Čechům a Židům, proměny ve školství, etablování a chování Hlinkovy gardy. 

Také Slovensko bylo územně okleštěno, Mad'arskem a Polskem. Jednání o tomto 
mnichovanském zásahu poutala pochopitelnou pozornost slovenského tisku, v němž Slovák 
zprvu předstíral, že Mnichov se týká jen Čechů. Tématice vyčlenil J.Krištofik obsáhlou 
kapitolu, která zachytila vývoj "od Komárna po Vídeň" -v něm se jen utvrdil rozchod 
Slovenska a Mad'arskem. Další část, o vztazích s Polskem, zaznamenala zchladnutí 
sidorovských sympatií pro Wierzbowou. J.Krištofik tak velmi zdařile ucelil monografický 
pohle9Pa slovenský tisk v čase říjnové a poříjnové eufórie, která dosud spíše provinciální 
lud'ácké politice přinášela i neznámé problémy, starosti a výzvy. Bylo by zajímavé i užitečné 
vědět, jaký rozsah působnosti slovenský tisk měl, jaké byly náklady listů, v jakých vrstvách a 
regiónech se hlavně četl a nacházel souhlasné echo. 

Český tisk je v práci užit skromněji, má to však své důvody: o Slovensku spíše referoval, 
než jeho vývoj komentoval, volil tón vstřícnosti, nechtěl zavdávat podněty ke střetům a -jak 
se domníval - dalšímu oslabování státu. Občas v něm přece jen zajiskřilo, ale spíše na 
okamžik. Možná, že diplomant mohl ještě využit Lidové listy - jejich propagování 
křesťanství v politice si bralo za příklad Slovensko - a Polední list, který měl četné 
zpravodajství o Slovensku. 

Bc.Juraj Krištofik napsal zdařilou, odborně užitečnou diplomovou práci. Téma zvládl plně 
heuristicky i interpretačně. Mohla by být zveřejněna i v podobě obsáhlejší studie. Plně ji 
doporučuji k obhajobě. 
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