POSUDEK
na diplomovou práci Bc. Filipa Jirouška zpracovanou na téma: Národní
sjednocení:vývoj politické strany v letech 1934-1938
Předložená diplomová práce je zpracována na historické téma, avšak její
charakter je politologický. Diplomant se v ní zabývá analýzou a hodnocením vývoje
československé politické strany Národní sjednocení v letech 1934-1938.
Cíl práce je jasně vymezen a odpovídá zadání diplomové práce. Metody
zpracování využívané autorem jsou adekvátní k tématu práce. Charakteristika vývoje
Národního sjednocení se opírá o historický výklad vzniku a vývoje této strany do roku
1938 v ústavněprávním a politickém klimatu třicátých let v první československé
republice. Vývoj je líčen v kontextu hlavních událostí tehdejší doby, které ovlivňovaly
politický život v ČSR, nechybí ani stručný popis ústavních pravidel vymezujících
tehdejší politický systém a jeho fungování.
Autor vymezuje základní etapizaci vývoje Národního sjednocení jako
politického subjektu, a popisuje nejvýznamnější politické osobnosti této strany.
Struktura práce je logická a vyvážená a obsah jednotlivých kapitul a oddílů tomu
odpovídá.
Diplomant se důkladně seznámil se relativně komplikovanou problematikou. V
textu práce prokázal, že porozuměl její podstatě. Samostatně a komplexně zhodnotil
vývoj Národního sjednocení jako politické strany. Kladně hodnotím zejména provedený
rozbor vztahu Československé národní demokracie a dále analýzu vlivu Karla Kramáře,
Jiřího Stříbrného a Františka Hodáče na orientaci strany i její vlastní politiku. Při
zpracování své práce diplomant vycházel z uvedené literatury, z dobového tisku a
pramenů. Předložená práce je doložena seznamem literatury a pramenů, je doplněna
početným odkazovým aparátem. Jedinou výtku, již v tomto ohledu lze vznést, že autor
nevyužil práce renomovaného, byť dnes již zesnulého historika Tomáše Pasáka, Český
fašismus 1922-1945 a kolaborace 1939-1945, která do okruhu historických prací
vtahujících se k tématu náleží, lze to však vysvětlit politologickou nikoli historickou
orientací práce. Práce je napsána kultivovaným odborným jazykem, což dokazuje, že
autor ovládl terminologii přináležející k tématu, místy se vyskytující překlepy lze
omluvit. Po formální stránce nebyly posuzovatelem v práci shledány žádné nedostatky.

Úkoly a otázky k obhajobě:

1.

Pokuste se charakterizovat význam Národního sjednocení v porovnání
s

krajně pravicovými politickými subjekty kupř. Národní obcí

fašistickou (NOF).
2.

Porovnejte charakter a činnost Národního sjednocení a Český národně
socialistický tábor — Vlajka v letech 1934 - 1938

Celkově hodnotím předloženou diplomovou práci kladně a doporučuji ji k
obhajobě.
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