Posudek vedoucího diplomové práce Bc. Filipa Jirouška.
Předložená diplomová práce Bc. Filipa Jirouška nese název – Národní
sjednocení: vývoj strany v letech 1934 – 1938. Napsána je na 139 stranách
textu, doplněna Seznamem zkratek (1 s.), Seznamem použitých informačních
zdrojů (3 s.) a Přílohami (hl. obrazovými) (7 s.). Diplomová práce má logickou,
ucelenou strukturu.
Diplomant si zvolil jedno z tradičních politologicko-historických témat – vývoj
politické strany v určitém období. Pozitivně hodnotí to, že si zvolil politickou
stranu, o které je slabé povědomí mezi veřejností, a o které se bakalářské a
diplomové práce v podstatě nepíší.
Cílem a ambicí této Dp. bylo, jak píše autor (s. 8), vytvořit politologickou studii,
která se více než popisu událostí a vztahů, věnuje ideové povaze Národního
sjednocení. Snaží se odpovědět na otázku, bylo Národní sjednocení stranou
nacionalistickou, fašizující, nebo fašistickou.
Autor ve své rozsáhlé, komplexní studii vychází z pramenných archivních
materiálů, digitálně dostupných i tištěných, rozsáhlé odborné historické a
politologické literatury k tématu, a v neposlední řadě z dobového tisku.
V prvních kapitolách diplomant přibližuje dobový kontext, politický a stranický
systém mezi válečného Československa. Dále předkládá vymezení a definování
nacionalismu, fašismu a nacionálního socialismu. V dalších, stěžejních,
kapitolách jsou podrobně rozebírány a analyzovány otázky vzniku a vývoje
Národního sjednocení, programů této strany, veřejných vystoupení
představitelů strany a voleb v r. 1935. Jedna kapitola je věnována významným
představitelům Národního sjednocení (K. Kramář, J. Stříbrný, F.X. Hodač aj.).
V konci práce autor dochází k závěru, že Národní sjednocení (v období 1934 –
1938) představuje nesourodou, z programového hlediska nacionalistickou
stranu, která v prvním období své existence inklinovala k fašismu, volební
výsledky (1935) ji však přivedly k vnitřním rozkolům a ke změně rétoriky, ale
strana nadále zůstávala nacionalistickou opozicí vůči vládním stranám i proti
celému stranickému a politickému systému. S tímto hodnocením lze plně
souhlasit.
Po formální stránce Dp. obsahuje všechny náležitosti, vhodně doplněná
přílohami. Je psána odborným jazykem, správně je pracováno s citacemi a
odkazy.

Závěr : Diplomová práce představuje velmi kvalitní, komplexní, rozsáhlou studii,
ve které autor prokázal velký a hluboký zájem a znalosti zkoumané
problematiky.
Závěrečná práce splňuje podmínky kladené na závěrečné práce v příslušném
oboru. Dp. doporučuji k obhajobě.
Úkoly k obhajobě : 1. Stručně popište možnosti využití Dp. ve výuce ZSV a
historie. 2. Charakterizujte hlavní shody a rozdíly mezi Národním sjednocením a
2. republikovou Stranou národní jednoty .
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