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Školitelský posudek 
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slovenskej a českej tlače. Diplomová práce, strojopis. Univerzita Karlova v Praze, Filozofická 
fakulta, Ústav českých dějin, Praha 2010,129 s. 

Práce týkající se krátkého období druhé republiky a autonomie Slovenska jsou poměrně četné 

a česká a slovenská historiografie se tímto obdobím zabývá již od padesátých let. Svědčí o 

tom ostatně i seznam použité literatury a odborných článků, které Juraj Krištofík uvádí 

v příloze své práce (s. 122-128). Především události kolem vyhlášení autonomie Slovenska 

v Žilině 6. října 1938 byly zmapovány - především díky pracím Valeriána Bystrického -

velmi pečlivě a těžko lze zde objevit nějaký zásadní nový poznatek. Práce Juraje Krištofíka je 

nicméně přínosná v tom, že zkoumá odraz těchto událostí na stránkách dobového tisku, a to 

jak českého, tak i slovenského. Pro období do 6. října 1938, kdy ještě v Československu 

existovala svoboda tisku, je dobový tisk vodítkem k posouzení postojí a názorů jednotlivých 

slovenských, ale i českých politických stran a skupin na závažné události a činnost 

konkrétních osobností (v tomto ohledu jsou především zajímavá hodnocení osobnosti Andreje 

Hlinky českým tiskem v souvislosti s jeho úmrtím 16. srpna 1938). Pro období po 6. říjnu je 

ale analýza dobového tisku ve změněných poměrech především ukazatelem postupného 

"usměrňování" tisku režimem druhé republiky. To platí především o Slovensku, kde 

se totalitní tendence prosadily díky činnosti autonomní vlády velmi rychle, zatímco v českých 

zemích se v období druhé republiky zachovala ještě určitá svoboda slova a tisku. 

Práce Juraje Krištofíka je rozdělena na úvod, sedm tématických kapitol, částečně 

řazených chronologicky, a závěr. První kapitola má především informativní charakter a týká 

se problému autonomismu v první republice. Autor analyzuje pohled tisku na návrh 

národnostního statutu a konstatuje, že ani v roce 1938 ještě hlavní české politické strany 

nechápal~ závažnost slovenské otázky. Druhá kapitola s názvem "Na ceste k 6. 

októbru" Krištofík analyzuje ohlas smrti Andreje Hlinky v tisku, kde si všiml především 

rozporného hodnocení této osobnosti v českém prostředí. Dále se autor soustředil na analýzu 

Mnichova v slovenském tisku a situace těsně před jednáním v Žilině 6. října. Samotné 

přípravě žilinských jednání hlavních slovenských politických stran věnuje Krištofík velkou 

pozornost a popisuje je poměrně detailně na základě dosavadní literatury, včetně vzpomínek 

účastníků. Pochopitelně, že velkou pozornost věnuje také reflexi žilinské dohody v současném 



tisku. Denníky českých středových a levicových stran se k dohodě stavěly zdrženlivě (České 

slovo, Právo lidu) anebo zcela odmítavě (Rudé právo), zatímco v pravicových a liberálních 

novinách se objevuje spíše uspokojení nad tím, že nedošlo k úplnému odtržení Slovenska a je 

zde vyslovována (naivní) naděje, že dohoda bude znamenat konečné vyřešení vztahu Čechů a 

Slováků. Krištofík připomíná i celkem málo známý fakt, že v tisku bylo publikováno jen 

provolání signatářů žilinské dohody k slovenskému národu, ale nikoliv žilinská dohoda 

samotná (s. 31). Ta byla tehdy signatáři skutečně považována z důvěrnou, byť její obsah se 

velmi rychle dostal na veřejnost. 

čtvrtou kapitolou autor otevírá samotné období autonomie na Slovensku a tím i 

období likvidace politických stran (vyjma HSťS) a počátek glajchšaltování tisku. Postupné 

likvidaci svobody tisku věnuje Krištofík značnou pozornost. Konstatuje, že hlavním 

nástrojem se nestala ani tak předběžná cenzura, jako spíše dosazení vládních komisařů přímo 

do redakcí velkých novin někdejších koaličních stran a pak převzetí veškerého agrárnického 

tisku l'udáky. Krištofík si všímá zejména činnosti druhé autonomistické strany - Slovenské 

národní strany - a psaní jejího ústředního orgánu Národních novin. Přes radikální rétoriku se 

SNS nedokázala udržet jako samostatná strana, nicméně - poněkud paradoxně - si Národní 

noviny v dalším období zachovaly určitou názorovou samostatnost. Autor věnuje pozornost 

proti české a proti židovské propagandě v dobovém tisku. 

Pátá kapitola se týká slovensko-maďarských vztahů a maďarské revizionistické 

propagandy do října 1938 a končí Vídeňskou arbitráží z 2. listopadu 1938. Reflexi ztráty 

jižního Slovenska v tisku je samozřejmě věnována velká pozornost. Obdobným způsobem 

jsou v šesté kapitole zpracovány i slovensko-polské vztahy a ztráta jižní Oravy, Spiše a 

území na Kysucích. 

Sedmá kapitola je věnována přípravě a pak schválení ústavního zákona o autonomii 

Slovenska a reakci na tento právní akt v českém a slovenském tisku. V závěru autor shrnuje 

své hlavní poznatky z analýzy dobového tisku a konstatuje: "Česká tlač pomery .~ Slovensku 

po šiestom októbri takmer vóbec nekritizovala. Uvedomovala si totiž, že kritika by situácitu 

určite nezlepšila, skór naopak. Kritické hlarna adresu l'udákov vystriedali hlasy, ktoré volali 

po "sbratření" a upevnení vzájomných naštrbených vzťahov. Ak sa náhodou vyskytli nejaké 

kritické hlasy, tak len vo vel'mi malej miere. Dokonca sa začali pripúšťať i vlastné chyby a 

necitlivý prístup v niektorých otázkach." (s. 120). 

Práce je napsána čtivou formou se znalostí hlavních pramenů a literatury naší i 

zahraničnÍ. Dobový tisk byl využit ve velké míře. S ohledem na to, že se ale autor při popisu 

jednání agrárníků s l'udáky v Žilině často odvolává na vzpomínky Jána Ursínyho, postrádám 
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mezi literaturou druhý díl jeho pamětí, který rovněž vyšel tiskem (lán Ursíny: Z mójho života. 

Matica slovenská, Martin 2000). Zde je Ursínyho účast na jednáních v Žilině popsána 

mnohem podrobněji, než v jeho "Vzpomínkách na Slovenské národné povstane". 

Závěr: práce plně splňuje požadavky kladené na magisterskou diplomovou práci a 

proto ji doporučuji k přijetí. Navrhuji hodnotit ji stupněm "výborně." 

V Praze, 16. srpna 2010 
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