
      Posudek vedoucího diplomové práce Bc. Petra Suchánka 

Předložená diplomová práce Bc. Petra Suchánka nese název Vývoj myšlenky 

československého státu v 19. a na počátku 20. století. Práce má logickou 

ucelenou strukturu, skládá se z Úvodu (3 s.), 1. kap. Český státní útvar v historii 

a čase (10 s.), 2. kap. Role národního obrození v ideji české státnosti (12 s.), 3. 

kap. Tomáš Garrigue Masaryk (1850 – 1937) a idea české státnosti (21 s.), 

Závěru  (1 s.) a Seznamu použitých informačních zdrojů (2. s.) 

Diplomant, student oborů Dějepis – Základy společenských věd si zvolil 

zajímavé, a i dnes aktuální mezioborové téma – Vývoj myšlenky 

československého státu v období 19. a začátku 20. století. Téma je o to 

aktuálnější v roce, kdy slavíme 100 let od vzniku československé republiky.  

Práce si klade za cíl (s. 8) nahlédnout do procesu tvorby myšlenky 

samostatného českého (československého) státu skrze její hlavní představitele 

Františka Palackého, Ludovíta Štůra, Karla Havlíčka Borovského a především 

T.G. Masaryka, který byl i jejím realizátorem. Autor ve své práci využívá metody 

analýzy a komparace. Hlavním zdrojem mu slouží primární texty jednotlivých 

představitelů 19. a počátku 20. století. Práce je rozdělena do tří hlavních částí 

(viz výše) – první se věnuje geopolitickým souvislostem a historickým základům 

ideje samostatného státu; druhá část je věnována konceptům samostatného 

státu v době českého národního obrození;  třetí, stěžejní  se zabývá vývojem 

názorů T.G. Masaryka, jednak jako syntéze předcházejících myšlenek a jednak 

jako myšlenkové reakce na měnící se historicko-politické souvislosti a 

podmínky. Diplomant nejen že dobře analyzuje a komparuje, ale zároveň 

zujímá vlastní stanoviska a hodnocení. Oceňuji na práci, že autor na 

problematiku nahlíží (zejména v Úvodu a v Závěru) také z pohledu budoucího 

vyučujícího občanské výchovy, ZSV a dějepisu. 

Po formální stránce Dp. splňuje podmínky kladené na tento typ prací, správně 

cituje a odkazuje na informační zdroje a uvádí všechny náležitosti. Určité 

připomínky mám k některým překlepům a místy i gramatickým chybám, které 

bylo možné při přísnější kontrole odstranit. 

Diplomant prokázal hluboký zájem o zkoumanou problematiku a velmi dobré 

zvládnutí základů vědecké práce. 

Závěr:  Závěrečná práce splňuje podmínky kladené na závěrečné práce 

v příslušném oboru. 



Otázky k obhajobě: 1. Charakterizujte Masarykovu koncepci československého 

národa. Do jaké míry souvisí s vývojem jeho uvažování o samostatném státě. 

 

V Praze 4. 5. 2018                                                          PhDr.  Stracený Josef, CSc. 

 

 


