Posudek vedoucího diplomové práce Bc. Marie Adamcové.
Diplomová práce Bc. Marie Adamcové nese název Vznik a vývoj Komunistické
strany Československa ve 20. letech 20 . století. Napsána na 61 stranách,
doplněna Seznamem použitých informačních zdrojů (3 s.) Práce má logickou
ucelenou strukturu. Skládá se z Úvodu (2 s.), 1.kap. Socialismus v českých
zemích na přelomu 19. a 20. století a za 1. světové války (13 s.), 2.kap. Československá sociálně demokratická po 1.světové válce a vznik KSČ (11 s.), 3. kap.
Vznik Komunistické strany Československa (4 s.), 4. kap. Politika KSČ ve 20.
letech 20. století a její vztah ke Komunistické internacionále (20 s.) Závěru (3 s.)
Autorka si zvolila jedno z tradičních historicko - politologických témat – vývoj
konkrétní politické strany v určitém období. V jejím případě se jedná o vznik a
vývoj Komunistické strany Československa v počátečním období její existence.
Na výběru je nutné ocenit to, že si diplomantka zvolila období, o kterém se
v současné době mnoho nemluví a nepíše. Cílem práce bylo, jak píše autorka
(7. s.) popsat a vysvětlit okolnosti vzniku KSČ a jejího vývoje ve 20. letech 20.
století. V diplomové práci autorka vychází z odborné politologické a historické
literatury, z protokolů jednotlivých sjezdů KS a dobového tisku.
Práci tvoří čtyři kapitoly. V první kapitole diplomantka rozebírá počátky
socialistického hnutí v Rakousku-Uhersku a v českých zemích, které zasazuje do
historického kontextu doby. Současně stručně charakterizuje myšlenkovou
podstatu socialismu jako takového. Druhá kapitola se věnuje vývoji Česko slovenské sociálně demokratické strany po 1.světové válce a v počátcích 1.
republiky. Hlavní pozornost je věnována formování levicových sil v této straně a
postupnému vnitřnímu rozkolu. Ve třetí kapitole je rozebrána problematika
průběhu vzniku vlastní KSČ. V poslední stěžejní kapitole autorka podrobně
rozebírá vývoj a politiku KSČ ve 20. letech 20. století. Velkou pozornost věnuje
vztahu KSČ ke komunistické internacionále a nástupu bolševického vedení do
čela strany. Pozitivně hodnotím mj to, že diplomantka v Závěru naznačuje
možnosti vyžití Dp. ve výuce ZSV a dějepisu.
Po formální stránce diplomová práce odpovídá požadavkům. Je psána
odborným jazykem, bez gramatických chyb a překlepů, správně je pracováno
s odkazy a citacemi.
Závěr: Diplomantka prokázala zvládnutí základů vědecké práce. Dp. doporučuji
k obhajobě.

Závěrečná práce splňuje podmínky kladené na závěrečné práce v příslušném
oboru.
Otázky k obhajobě : 1. Proč, podle vás, ve volbách v r. 1925 tolik voličů přešlo
od ČSSD ke KSČ ? 2. Stručně popište jak byste zkoumanou problematiku
vysvětlovala ve výuce na SŠ.
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