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Damián Hilský se ve své bakalářské práci zaměřil na klíčové mezinárodněpolitické otázky i 

problémy domácího života na přelomu 19. a 20. století. Zvolil přitom sociálnědemokratickou 

perspektivu – na stránkách Práva lidu rekonstruoval dominantní hodnocení těchto otázek a 

vize, s nimiž sociální demokraté k těmto závažným problémům přistupovali.

Práce má dvě tematická ohniska. Autor se, za prvé, zaměřil na válečné konflikty, zejména na 

búrskou válku v jižní Africe a na pozdější rusko-japonský konflikt. Vedle toho, za druhé, se 

předmětem jeho zájmu staly otázky klerikalismu, postavení katolické církve ve státě, tenzí a 

konfliktů uvnitř církve, zneužívání moci a defraudací atd. Za pozitivní stránku práce lze jistě 

považovat skutečnost, že se autor nezalekl těchto poměrně velkých témat a dokázal je vcelku 

jasně a uceleně představit. Smysl pro detail v práci nezastiňuje schopnost celkového líčení a 

naopak zájem o vyšší struktury nestojí v cestě detailnímu pohledu. 

Zároveň má však práce zřetelné deficity, které do určité míry zastiňují kvalitní stránky jejího 

zpracování. Asi nejdůležitějším problémem je sama volba sociálnědemokratické perspektivy, 

resp. Práva lidu. Autor jakoby neměl ujasněno, zda se zajímá o příslušné války a církevní 

problémy anebo o jejich sociálnědemokratickou interpretaci. Na některých místech, zejména 

při líčení búrské války nebo rusko-japonského konfliktu, se sociálně-demokratický pohled 

jakoby úplně vytrácel, takže čtenáři není jasné, zda čte výklad válek anebo jejich pojetí u 

českých sociálních demokratů. Do budoucna by tak autorovi jistě prospěla pečlivější reflexe 

hlavních badatelských otázek (toho, co se vlastně zkoumá, proč a s jakými analytickými 

nástroji). S tím také velmi úzce souvisí, že jednotlivá témata autor v práci řadí bez zřetelné 

vnitřní souvislosti. Pokud by touto souvislostí byl sociálnědemokratický antimilitarismus a

antiklerikalismus, pak by bylo záhodno se trochu pečlivěji zaměřit na myšlenkový svět 

sociální demokracie a zkoumat nikoliv příslušné války a církevní skandály, nýbrž hodnotové 

pozadí jejich kritiky v sociálnědemokratickém prostředí. Autor k tomu přitom měl řadu 

empirických opor (viz např. „loupeživý kapitalismus a hrabivou světovou politiku“, s. 25), 

které však pro analýzu nedokázal plně využít.

Navzdory všem deficitům však práce nepochybně splňuje nároky, kladené na bakalářskou 

práci, a proto ji doporučuji k obhajobě s hodnocením jako  ................. 
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