
Oponentsky posudek bakalá ské práce Miloslava Záškody
,,Počátky katolického politického myšlení v díle V. S. Štulce"

Bakalá ská práce Miloslava Záškody se věnuje nastínění základních prvkri myšlení Yác\ava

Svatopluka Štulce (1814 - 1887), katolického kněze, spisovatele a vydavatele periodik, a

následně jejich ana|yze a interpretaci. V. S. Št.,lc p ispěl k rozvoji českého politického

katolicismu a v jeho myšlení i pťrsobení se odráží nejen soudobé palčivé otázky, ale také tada

témat politického myšlení pozděj ší doby. Jako p edstavitel katolické církve a zárovet

vlastenec Se snažil nejen obhajovat učení a postavení katolické církve' ale též zdŮraznit

minuly i budoucí vyznam katolicismu pro česky národ. Nejen Štulcem ešeny problém

propojení víry a nacionalismu, ale i jeho apel na ešení sociálních problém jsou d vodem,

proč si myšlení tohoto doposud pouze částečně reflektovaného autora zaslouží pozornost'

Vyběr tématu p edkládané bakalá ské práce proto hodnotím nejen jako relevantní, ale též jako

p ínosny pro rozší ení vyzkumu problematiky českého politického myšlení 19. století'

Uvedenymi cíli bakalá ské práce je sledovat, jaká byla ideová vychodiska a podněty

Štulcovych ťrvah, juk hájil postavení a roli církve, jak se vlastenecky kně z snažil sloučit

katolickou víru s idejemi národního obrození, ataké rozebrat sociální aspekty Štulcova díIa a

jejich vyznam pro formování sociálního a politického programu katolík . Aby mohlo byt

těchto cílri dosaŽeno, M. Záškoda vycházi z historického kontextu, analyzqe pojmy a

zejména pro práci možné vyklady pojmri jako jsou ,,Vlast", ,,národ" nebo také 
',svoboda" či

,'rovnost". Vhodně své ana|yzy kombinuje s odkazy na Štulce inspirujícího B. Bolzana a

některé Štulcovy ideje dává též do celoevropského kontextu, nap . drobnou komparací

s vychodisky E. Burkeho.

Systematické shrnutí Št,'lco,ra myšlení, obsaženého v primárních textech rozmanitého

charakteru' a interpretace nap . i básní, bylo zajisté obtížné, ale M. Záškoda se tohoto ťrkolu

zhostil Se ctí. Volba zdrojtl je p imě ená tématu a cílrim' logická a vhodná je též volba

historické metody práce. M. Záškoda si je vědom mnohych ťrskalí kritické interpretace

pramen , text práce je logicky strukturovany, p ehledny a p edstavuje kompaktní zpracování

zvoleného tématu.



Stylisticky a jazykově je práce na vysoké ťrrovni. M. Záškoda pouŽivá poutavy barvity jazyk,

až je na několika místech obtížné rozlišit, kde se jedná o jeho vlastní analyzu, a kde souzní

snázory literáta Št,''lce. obecně však autor argumentuje samostatně a věcně a prokazuje

schopnost kritického ťrsudku.

M. Záškoda často poukazuje' že interpretace Stulcova díla je ohromně obtižná, nebot'

inspiraci čerpázmnoha ideově a hodnotově protichťrdnych zdrojťr. Nabízí se však otázka, zda

sít' spletitych Štulcovych myšlenek nep edstavuje jistou syntézu, rczdíIné zdroje p etavené

vyvíjející se osobností v pohnuté době p eměn. Také by bylo (do budoucna) zqímavé trochu

více rozvinout otázku Štulcovych možnych nástupcri - koho ovlivnil. Ale tyto další detailní

otázky jsou p edevším plodem bakalá skou praci podníceného zájmu.

Bakalá skou práci Miloslava Záškody doporučuji k obhajobě a navrhuji ji klasifikovat jako

vybornou.

i ,'-',',', ,.-r- 1--r,;':----'

PhDr. Eliška Klementová
Praha,30. 1 .2012


