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Rychtář, Jakub: Programová proměna (změna vztahu KSČ ke státu 
v polovině třicátých let). Praha, FSV UK 2006.

Předkládaná práce pana Jakuba Rychtara se zaměřuje na zajímavou proměnu extremistické 
politické strany v politickou stranu se státotvornými prvky, což prodělala Komunistická strana 
Československa v polovině třicátých let dvacátého století. Práce je rozdělena na tři samostatné 
kapitola, zvlášť je úvod, závěr a seznam informačních zdrojů.
První kapitola je věnována obecnému rozboru politického rámce, jak začlenění zmiňované 
politické strany do politického systému meziválečné Republiky československé, tak do rámce 
mezinárodního komunistického hnutí, v němž tato politická strana působila jako součást tzv. 
Komunistické internacionály. Autor zde vcelku přehledně a výstižně rozebírá ono dvojí 
začlenění a úspěšně se zhostil i rozboru proměn politického programu strany podle direktiv ze 
zahraničí.
Ve druhé kapitole se autor detailně věnuje zahraničnímu vlivu, který přiměl vedení dosavadní 
extremistické strany, aby přešla na státotvornou platformu a minimálně se tvářila jako 
„státotvorná“ opozice.
Třetí kapitola je pak zaměřena na vnitropolitické důsledky této proměny. Zde autor velice 
dobře vystihuje umělost této proměny, která nijak nesouvisela s československým politickým 
systémem, ale byla výhradně nadekretována cizí mocí, pro kterou Komunistická strana 
Československa tvořila, dobově řečeno „pátou kolonu“.

S přihlédnutím k obtížnosti tématu (podrobněji z nezávislého pohledu téměř nezpracovaného) 
a ke skutečnosti užití primárních (tištěných) i sekundárních zdrojů lze uvést, že pan Jakub 
Rychtář předkládá práci, která výrazně převyšuje požadavky, kladené na výbornou 
bakalářskou práci. Autor zde prokázal schopnost studia pramenů a literatury, schopnost 
vyrovnání se s ideologicky devalvovanou odbornou literaturou i schopnost užití základních 
metod vědecké práce. Text práce je čtivý, bez výraznějších stylistických prohřešků a má 
logickou strukturu.

Doporučuji práci k obhajobě a hodnotím ji známkou „výborně“. V případě výborného výkonu 
jmenovaného u závěrečné zkoušky pak doporučuji navrhnout tuto práci na ocenění děkanem 
Fakulty sociálních věd.
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