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Robert Jůza zvolil pro svoji práci téma rozštěpení sociálně demokratického hnutí v Rakousku v 80.
letech 19. století. Téma, zejména v české odborné literatuře, ne dosti zpracované, navíc překračující
svým dosahem prostor českých zemí a vzhledem k reálnému vývoji rovněž prostor rakouské
monarchie. Náročný úkol proto vyžadoval od adepta jednak relativně širokou heuristickou přípravu
podpořenou jazykovou výbavou, jednak schopnost analytického přístupu, který by dokázal nejen
zhodnotit klíčové otázky tématu, ale rovněž je strukturovat v logické návaznosti pro německou,
rakouskou a českou sociální demokracii.
Co se týče heuristické přípravy, lze konstatovat, že Jůza vyšel pro svoji práci z přiměřeně širokého
základu, který položilo zejména studium sekundární literatury, vhodně doplněné dobovými materiály,
zejména editovaných pramenů, zčásti též periodik. Bohužel se nepodařilo v českých knihovnách
dohledat dostatečně kompaktní soubory dobového tisku jednotlivých srovnávaných křídel vnitřního
sporu v sociálně demokratickém hnutí.
Díky dostatečnému studijnímu základu se autor orientuje v komplikované situaci vzniku a vývoje
sociálně demokratického proudu ve sledovaném prostoru střední Evropy, postihuje klíčové mezníky
tohoto vývoje a dokáže je uspokojivě interpretovat. Tomu odpovídá rovněž přehledné koncepční
uspořádání práce.
Slabiny práce spatřuji v analytických pasážích, jejichž těžiště je příliš vázané na argumentační linii
samotných hodnocených textů. Jůzova analýzy se nejen odkazuje, ale spoléhá na dobové texty,
nezachovává si od nich dostatečný odstup a v dlouhých citovaných pasážích vychází z jejich
argumentační linie. Jinak řečeno, autor nechává příliš promlouvat odkazované materiály na úkor
vlastních hodnocení a závěrů.
Po formální stránce lze autorovi vytknout drobné nedostatky v odkazech na užitou literaturu, zejména
pak v případě několikanásobného zařazování jednoho titulu (Reform oder Revolution), publikovaného
na pokračování.
V souhrnu považuji Jůzovu práci za kvalitně zpracované téma, které ve svých hlavních parametrech
splňuje požadavky kladené na tento typ prací a proto doporučuji práci připustit k obhajobě.
Pro její hodnocení doporučuji udělit stupeň velmi dobrá.
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