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Anotace 

Předmětem zkoumání bakalářské práce je vývoj postoje KSČ vůči politickému a 

stranickému systému Československé republiky. V teoretické části se autor práce stručně 

věnuje politickému systému první republiky, teorii antisystémové strany z pohledu 

několika autorů a historickému vývoji KSČ od vzniku až po úřední zákaz strany 

v prosinci 1938. Obsahová analýza, na které je postavena praktická část práce, se 

zaměřuje na výzkum verbálních projevů komunistických poslanců a senátorů v průběhu 

třech funkčních období parlamentu mezi lety 1925 až 1938. Zdrojem dat pro analýzu jsou 

stenoprotokoly z jednání Poslanecké sněmovny a Senátu Národního shromáždění. Po 

stanovení datasetu je antisystémová činnost definována pomocí slovních spojení, které 

jsou následně vyhledána v datasetu. Vedlejší částí výzkumu je analýza prosystémových 

slovních spojení, která slouží k nalezení případného momentu, ve kterém se změnil postoj 

KSČ k československému politickému systému. Výsledky analýzy ukázaly každoroční 

růst antisystémové činnosti až do roku 1929, kdy průměrná četnost antisystémových 

slovních spojení dosáhla svého maxima. Naopak v období let 1930 až 1938 s výjimkou 

roku 1933 průměrná četnost antisystémových slovních spojení postupně klesá. 

Porovnáním četnosti antisystémových slovních spojení období před a po V. sjezdu KSČ 

není zjištěna statisticky významná změna antisystémové činnosti na půdě 

československého parlamentu. Výskyt prosystémových slovních spojení od roku 1935 v 

datasetu ukazuje pozitivní změnu postoje KSČ ve vztahu k československému 

politickému a stranickému systému. 

Annotation 

The subject of the bachelor thesis research is the development of the attitude of the 

Communist Party of Czechoslovakia towards the political and party system of the 

Czechoslovak Republic. In the theoretical part, the author briefly focuses on the political 

system of the First Republic, the theory of anti–system party by several authors and 

historical development of the Communist Party of Czechoslovakia since its establishment 

until its official ban in December 1938. The content analysis, on which the practical part 

of the thesis is based, focuses on the research of verbal speeches of communist deputies 

and senators during the three parliamentary term between 1925 and 1938. The source of 



data for analysis are steno-protocols from meetings of the Chamber of Deputies and the 

Senate of the National Assembly. After the dataset is established, anti-system activity is 

defined by phrases that are subsequently searched for in the dataset. The secondary part 

of the research is the analysis of pro-system phrases, which serve to find a possible period 

in which the Communist Party of Czechoslovakia had a relatively positive attitude 

towards the Czechoslovak political system. The results of the analysis showed annual 

growth of anti-system activity until 1929, when the average frequency of anti-system 

phrases reached its maximum. On the contrary, between 1930 and 1938, with the 

exception of 1933, the average frequency of anti-system phrases gradually decreases. By 

comparing the frequency of anti-system phrases of the period before and after the 5th 

Congress of the Communist Party of Czechoslovakia, a statistically significant change in 

anti-system activity in the Czechoslovak Parliament was not found. The frequency of pro-

system phrases since 1935 in the dataset shows a certain change in the attitude of the 

Communist Party of Czechoslovakia to the Czechoslovak political and party system. 
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Úvod 

Komunistická strana Československa byla v období první Československé republiky z 

pohledu výsledků voleb významnou stranou. V prvních parlamentních volbách, kterých 

se strana v roce 1925 účastnila, se dokonce umístila na druhém místě těsně za prvními 

agrárníky. I v následujících funkčních obdobích měla KSČ značné zastoupení v obou 

komorách parlamentu. Proto by bylo možné se domnívat, že za sedmnáct let působení 

v politickém prostředí československého státu se takto na mandáty silná strana zúčastnila 

některé z mnoha vlád. Nicméně komunistická strana zůstala od svého vzniku po konec 

první republiky v opozici. Z této pozice, až na občasné výjimky, vytrvale kritizovala 

nejenom vládu a ostatní politické strany, ale i samotný československý politický systém. 

Chování strany je v předválečném období všeobecně považováno za antisystémové. 

Téma zpracované v bakalářské práci může být i přes svůj historický předmět zkoumání 

považováno za aktuální vzhledem k tomu, že antisystémové strany nejsou záležitostí 

pouze minulého století. 

Cílem práce je pomocí obsahové analýzy zkoumat vývoj antisystémové činnosti KSČ v 

československém parlamentu v období od prosince 1925 do září 1938, přičemž slovem 

činnost jsou myšleny výhradně projevy představitelů komunistické strany v Poslanecké 

sněmovně či Senátu. Uvedené časové období je vymezeno druhým funkčním obdobím 

obou komor parlamentu, ve kterém se KSČ poprvé účastnila parlamentních voleb jako 

samostatný subjekt, a koncem první Československé republiky, tedy Mnichovskou 

konferencí a zabráním Sudet. 

Pro uvedený cíl bakalářské práce byly stanoveny následující výzkumné otázky: 

1. Proměňovala se v čase míra antisystémovosti KSČ? 

2. Jak se změnila míra antisystémovosti po V. sjezdu KSČ, na kterém stranu ovládlo 

stalinské křídlo? 

U druhé výzkumné otázky byly vytvořeny tři hypotézy: 

H1: Míra antisystémovosti KSČ po V. sjezdu vzrostla. 

H2: Míra antisystémovosti KSČ po V. sjezdu klesla. 

H3: Míra antisystémovosti KSČ se po V. sjezdu nezměnila. 
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Zbylé dvě výzkumné otázky uvedené v projektu bakalářské práce (Spolupracovala KSČ 

s jinými stranami a podporovala legislativní návrhy jiných stran? a Pokud ano, v jakých 

oblastech kooperovala s ostatními stranami?) byly vypuštěny ze samotné práce z důvodu 

nedostatečné obsáhlosti primárních zdrojů. Autor se v práci zaměřil výlučně na analýzu 

verbálních projevů komunistických poslanců a senátorů jako prostředek výzkumu 

antisystémovosti KSČ vzhledem k třetí výzkumné otázce. Oproti projektu tedy nebude 

předmětem zkoumání několik projednávaných zákonů v jednotlivých funkčních 

Národního shromáždění, nýbrž verbální projevy napříč třemi volebními obdobími. Kvůli 

úpravě výzkumných otázek a upřesnění postupu výzkumu je oproti projektu 

metodologické uchopení práce kvantitativní a zároveň je pro výzkum použita pouze 

metoda obsahové analýzy, nikoliv i diskurzivní analýzy. Samotná práce se tedy od 

projektu odlišuje v některých výzkumných otázkách, předmětu zkoumání, metodě 

výzkumu a metodologickém uchopení. 

Bakalářská práce je strukturována do teoretické a praktické části, přičemž každá část je 

dále rozdělena do kapitol a případně podkapitol. V teoretické části je stručně popsán 

politický systém první Československé republiky, dále teorie antisystémové strany od 

několika autorů a předválečná historie Komunistické strany Československa od jejího 

vzniku v roce 1921 až po její úřední rozpuštění v prosinci 1938. V praktické části práce 

jsou popsány parametry datasetu, který byl vytvořen pro výzkum, metodologie obsahové 

analýzy, výsledky analýzy a samotná interpretace výsledků. 

Hlavním zdrojem pro teoretickou část práce je sekundární literatura zaměřující se na 

politický a stranický systém první Československé republiky, dějiny Komunistické strany 

Československa a teorii antisystémové strany. Primárním podkladem pro praktickou část, 

tedy obsahovou analýzu, jsou dokumenty digitálního parlamentního archivu a 

dokumenty, které jsou dostupné na webových stránkách Senátu. Dataset byl vytvořen na 

základě sněmovních a senátních stenoprotokolů a jmenných rejstříků. Konkrétně se 

skládá z 1610 projevů poslanců a senátorů Komunistické strany Československa. Oproti 

původnímu projektu dataset obsahuje všechny projevy představitelů KSČ, nikoliv pouze 

projevy týkající se několika legislativních návrhů, jak bylo původně zamýšleno. 

Důvodem pro změnu byla snaha o široký a obecný dataset, pomocí kterého bude možné 

sledovat vývoj „slovníku“ komunistických poslanců a senátorů. Pro zachování 

přehlednosti a celistvosti datasetu bylo dále upuštěno od využití Rudého práva jako zdroje 

dat pro analýzu. 
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V teoretické části práce jsou popsány odlišné přístupy Giovanni Sartoriho, Giovanni 

Capoccia a Michala Kubáta k teorii antisystémové strany. Pro účely práce je vybrán 

Sartoriho přístup, konkrétně jeho přísná definice antisystémové strany, podle které je 

strana antisystémová, pokud reprezentuje cizí ideologii, která nesdílí hodnoty politického 

řádu, ve kterém operuje. 

V úvodu praktické části bylo nejdříve nutné operacionalizovat pojem „antisystémová 

činnost“ pomocí 10 slovních spojení, které byly nalezeny v odborné literatuře nebo při 

tvorbě datasetu, mající jeden z následujících významů: 

1. Delegitimizují nebo vyjadřují odpor ke stávajícímu státnímu zřízení, 

politickému systému či vládnoucím strukturám. 

2. Nabízejí alternativu vůči stávajícímu státnímu zřízení, politickému systému či 

vládnoucím strukturám. 

3. Popisují způsob změny stávajícího státního zřízení, politického systému či 

vládnoucích struktur. 

Součástí analýzy jsou také dvě prosystémová slovní spojení, jejichž účelem ve výzkumu 

je určení okamžiku ve sledovaném období, kdy komunistická strana zastává vůči 

československému politickému systému pozitivnější postoj. Prosystémová slovní spojení 

byla nalezena v odborné literatuře nebo definována autorem práce. 

Po stanovení datasetu a operacionalizaci bylo možné přistoupit k samotné obsahové 

analýze komunistických projevů na půdě československého parlamentu. Prvotním cílem 

výzkumu bylo zjistit četnost antisystémových a prosystémových slovních spojení 

v jednotlivých funkčních obdobích Poslanecké sněmovny a Senátu. Nicméně po 

zkoumání výsledků získaných za zmíněných podmínek bylo přistoupeno k rozdělení 

analýzy na kratší časové úseky, jelikož nabytá data byla mimo jiné zkreslena vymezením 

funkčních období parlamentu. Další překážkou byl různý počet schůzí Poslanecké 

sněmovny a Senátu ve sledovaných letech, a proto jedním z výstupů práce jsou průměrné 

četnosti antisystémových a prosystémových slovních spojení na počet schůzí v daném 

roce. Takto získaná data lépe popisují vývoj projevů komunistických poslanců a senátorů 

než absolutní hodnoty antisystémových a prosystémových slovních spojení. Poslední část 

výzkumu je zaměřena na porovnání situace před a po V. sjezdu, konkrétně 50. schůzí 

Poslanecké sněmovny a Senátu před a 50. schůzí po konání sjezdu.  
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1. Teoretická část 

1.1 Politický systém první Československé republiky 

Politický systém první Československé republiky do jisté míry navázal na předešlé 

habsburské období. Důkladnou změnou však prošly ideje, na kterých byl nový stát 

postaven, na druhou stranu velká část významných prvorepublikových stran měla své 

kořeny už před rokem 1918. Svoji významnou pozici potvrdily politické strany již při 

vzniku ČSR v říjnu 1918, když v rámci Národního výboru československého převzaly 

úlohu státní moci a vytvořily nevolené jednokomorové Revoluční národní shromáždění 

obsazené podle předválečných voleb. Na prvním zasedání 14. listopadu 1918 RNS zvolilo 

T. G. Masaryka prezidentem, ustanovilo vládu s premiérem Karlem Kramářem v čele 

nebo zbavilo Habsbursko–lotrinskou dynastii práv na český trůn. Prozatímní ústava, 

kterou přijal předchůdce RNS Národní výbor Československý, byla v průběhu fungování 

RNS dvakrát novelizována. V prvním případě se rozšířil počet členů shromáždění o 14 

slovenských delegátů. Druhá novela z května 1919 řešila úpravu postavení ústavních 

institucí a posilovala pravomoci parlamentem voleného prezidenta. V únoru 1920 

Revoluční národní shromáždění přijalo novou ústavu, která mimo jiné vychází 

z prozatímní ústavy a její novely z května 1919 a inspiruje se u jiných zahraničních ústav. 

(Harna 2005, s. 536–537; Balík a kolektiv 2007, s. 45–52) 

Nejdůležitějším orgánem v Československu bylo dvoukomorové Národní shromáždění 

složené z Poslanecké sněmovny (300 poslanců na funkční období 6 let) a Senátu (150 

senátorů na funkční období 8 let). Nově oproti prozatímní ústavě před květnovou 

novelizací byla vláda jmenována a rozpouštěna prezidentem a byla odpovědna 

Poslanecké sněmovně NS, která ji mohla vyslovit nedůvěru nadpoloviční většinou hlasů. 

Nicméně v praxi se reálný vliv nacházel spíše ve stranických sekretariátech. Příkladem 

může být tzv. Pětka (resp. Osma od roku 1926), neformální orgán složený z lídrů hlavních 

stran, který v některých obdobích prakticky vykonával výkonnou a zákonodárnou moc. 

Zajímavostí je, že za celé období první republiky nebylo právně ošetřeno fungování stran. 

Výjimkou byla úprava o zastavování a rozpuštění stran z roku 1933, jejíž přijetí bylo 

politicky motivováno a později byla použita pro rozpuštění DNSAP. Navíc z důvodu 

vázaných kandidátek bylo pro voliče téměř nemožné ovlivnit personální výsledky voleb 

proti vůli stran. I proto bývá Československá první republika označována jako příklad 

partiokracie, tedy státu stran. Politický systém první republiky obsahoval všechny 
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standardní znaky demokratické státní formy, což se v oblasti střední Evropy postupem 

času stávalo spíše výjimkou. Na druhou stranu důraz na parlamentarismus často přiváděl 

československý stát do období politické nestability, která byla řešena úředními vládami 

a neoficiálními politickými orgány jako byla například již zmíněná Pětka. (Broklová 

1992, s. 45–46; Harna 2005, s. 535–546; Balík a kolektiv 2007, s. 52–71) 

Období první Československé republiky je datováno od jejího vzniku 28. října 1918 do 

tzv. Mnichovské konference v noci z 29. na 30. září 1938 (Balík a kolektiv 2007, s. 46). 

V počátku republiky muselo vedení státu zajistit nejenom tvorbu vnitřního řádu a 

institucí, nýbrž se muselo věnovat poválečné ekonomické a sociální situaci nebo obraně 

vlastního území proti vnitřním i vnějším hrozbám (Olivová 2012, s. 67–76; Kárník 2017, 

s. 56–62). Československá zahraniční politika, jejíž hlavním tvůrcem byl dlouholetý 

ministr zahraničí a později prezident Edvard Beneš, se od začátku opírala o západní 

velmoci, především o Francii (Kárník 2017, s. 347–348). Silná vazba s Francií se 

promítala například v oblasti Československé armády, kde po krátkém působení Italů byli 

až do roku 1925 vrchním vojenským velitelem ČSA francouzští generálové Maurice Pellé 

a později Eugène Mittelhauser (Kárník 2017, s. 164). Ve třicátých letech Československo 

navázalo diplomatické styky se Sovětských svazem, který se také později připojil do 

systému spojeneckých smluv (Kárník 2002, s. 473–478). Na konci 20. let se 

československé hospodářství vrátilo na předválečnou úroveň, nicméně období konjuktury 

zastavila světová hospodářská krize (Kárník 2002; s. 34–36; Kárník 2017, s. 418). 

Vzhledem ke specifickým rysům československé ekonomiky vydržela krize v ČSR 

výrazně delší dobu a byla příčinou mimo jiné masivního nárůstu nezaměstnanosti, 

poklesu výroby, zahraničního obchodu nebo dělnické mzdy (Kárník 2002, s. 40–56; 

Olivová 2012, s. 164). Ekonomické ukazatele jako např. export, průmyslová výroba či 

zaměstnanost sice od roku 1933 stoupaly, nicméně tempo růstu bylo nedostatečné a až do 

zániku první republiky se ekonomika nevrátila na úroveň druhé poloviny 20. let (Kárník 

2018, s. 59). Fatální se však pro první Československou republiku nestala ekonomická 

situace, nýbrž ambice Hitlerova Německa, které jako záminku pro rozbití ČSR využilo 

početné německé menšiny obývající převážně pohraniční oblasti Československa Sudety. 

Československý spojenec Francie spolu s Velkou Británií tlačily ČSR k dohodě s hlavní 

politickou sílou sudetských Němců a Hitlerovou prodlouženou rukou v Československu 

Sudetoněmeckou stranou v čele s Konradem Henleinem (Olivová 2012, s. 234). Nicméně 

požadavky vznesené SdP byly schválně vytvořeny tak, aby byly pro československou 
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vládu nepřijatelné, a proto nedošlo k politickému řešení v rámci československého státu 

(Olivová 2012, s. 230). ČSR v květnu a v září provedlo nejdříve částečnou mobilizaci 

(nešlo o mobilizaci v pravém slova smyslu) a později všeobecnou mobilizaci a 

připravovalo se na obranu Československa, ke které ovšem nikdy nedošlo (Olivová 2012, 

s. 237; Kárník 2018, s. 612–614). Na konferenci v Mnichově, která se konala od 

odpoledne 29. září, se představitelé Německa, Francie, Velké Británie a Itálie dohodli na 

postoupení Sudet Německu (Kárník 2018, s. 616). Výsledky konference byly 

československým vedením přijaty dopoledne 30. září na mimořádném zasedání vlády 

s účastí prezidenta Beneše (Olivová 2012, s. 283; Kárník 2018, s. 617). 

První Československá republika bývá zařazována podle typologie Giovanni Sartoriho 

jako příklad extrémního multipartismu z hlediska formátu systému a polarizovaného 

pluralismu z hlediska typu systému (Balík a kolektiv 2007, s. 68). Sartori (2005, s. 136) 

udává hranici extrémního multipartismu kolem pěti nebo šesti stran, ale zároveň 

upozorňuje na to, že musí jít o strany relevantní. Podle Broklové (1992, s. 77) se reálně 

ucházelo o moc v Československu dokonce sedm až dvanáct stran. První Československá 

republika splňuje 7 z 8 znaků polarizovaného pluralismu (Sartori 2005, s. 136–146): 

1. Přítomnost relevantních antisystémových stran – strany, které podle jedné z 

definic reprezentují cizí ideologie, které nesdílí hodnoty politického řádu, ve 

kterém operují. V systému první republiky se jednalo například o 

Komunistickou stranu Československa nebo Sudetoněmeckou stranu od roku 

1935. (Balík a kolektiv 2007, s. 69) 

2. Existence dvoustranné opozice – situace, kdy se opozice navzájem vylučuje a 

nemůže se spojit proti vládě. V politickém systému ČSR se vyskytovaly 

dokonce 3 extrémní „protipóly“ – nacismus (DNSAP, později SdP), 

komunismus (KSČ) a český fašismus (NOF). Oficiálně se proti sobě navzájem 

vymezovaly, nicméně i přes fyzické střety docházelo k občasné a lokální 

spolupráci. (Kárník 2002, s. 163–164) 
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3. Obsazení středu systému – v polarizovaném pluralismu je typické obsazení 

politického středu stranou či skupinou stran. Ve středu československého 

stranického systému se vyskytovala skupina několika významných stran 

(Broklová 1992, s. 90). Za zmínku stojí strana agrární, která se účastnila všech 

stranických vlád (Balík a kolektiv 2007, s. 60–61). 

4. Polarizace stranického systému – mezi stranami je ideologická vzdálenost, 

krajní póly jsou velice vzdálené a rozdíl mezi nimi je vyplněn maximálním 

rozptylem názorů. Stranický systém první republiky obsahoval široké 

ideologické spektrum stran, od komunistické strany až po německé nacionálně 

socialistické strany (Balík a kolektiv 2007, s. 70–71). Nicméně i přes tuto 

skutečnost vznikaly v ČSR vládní koalice, které obsahovaly většinu 

relevantních stran vyjma těch antisystémových (Harna 2005, s. 547). 

5. Pravděpodobné převládání odstředivých sklonů nad dostředivými – trend 

vzrůstající podpory krajních pólů. V československém politickém systému sice 

vzrůstala podpora obou extrémních pólů – Komunistické strany 

Československa (v parlamentních volbách v roce 1935 se počet hlasů pro KSČ 

zvýšil oproti předcházejícím volbám v roce 1929) a Sudetoněmecké strany 

(oproti předcházejícím stranám – Německé národní straně a Německé národně-

socialistické straně dělnické), ovšem také neklesala, spíše mírně rostla podpora 

středovým agrárníkům. (Harna 2005, s. 550) 

6. Ideologické rozstrukturování – politické zřízení obsahuje strany, které 

nesouhlasí nejen s politikami, ale i s principy a základy. Sartori rozlišuje dva 

významy pojmu ideologie. Může se jednat buď o vysoce emotivní zapojení do 

politiky, nebo o zvláštní typ mentality. A právě druhý význam je podle 

Sartoriho typický pro pluralistický systém. Strany se pomocí ideologie odlišují 

od ostatních. V Československu se to promítalo například v předvolebních 

diskuzích a agitacích, které se točily spíše okolo „věčných sporů”, nežli okolo 

konkrétních cílů stran. (Broklová 1992, s. 89) 
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7. Existence nezodpovědné opozice – nedochází k alternaci moci, vláda nemá 

proti sobě opozici, která by ji mohla vystřídat. Jedna středová strana (nebo vůdčí 

strana středu) vládne trvale pouze s periferní změnou, tedy se střídáním 

sousedních partnerů, a naopak extrémní opozice je z alternace vyloučena. V 

Československu mezi lety 1919–1938 byli u moci čtyři typy koalic – 

všenárodní, rudo-zelená, panská, široká – a všech se účastnila republikánská 

strana (agrárníci), pouze se měnili koaliční partneři, jak z pravé, tak z levé části 

politického spektra. Naopak krajní strany jako například KSČ se vlády nikdy 

neúčastnily. (Harna 2005, s. 545–547)  
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1.2 Teorie antisystémové strany 

Jedním z nejviditelnějších rysů polarizovaného pluralismu je existence relevantních 

antisystémových stran, především fašistických nebo komunistických. Pojem 

antisystémová strana není jednotný a Sartori (2005, s. 136) rozděluje definici na širokou 

a přísnou. Podle široké definice je strana antisystémová, když podkopává legitimitu 

režimu, proti němuž stojí v opozici. Stupeň a intenzita „antipostoje" se v průběhu času 

mění (Sartori 2005, s. 136–137). Také forma není stejná a může zahrnovat širokou škálu 

postojů, od celkového odmítání až po protest. Nicméně v praxi není možné je rozlišit, 

jelikož velké elektoráty obsahují všechny postoje. Přísná definice považuje stranu za 

antisystémovou, pokud reprezentuje cizí ideologii, která nesdílí hodnoty politického řádu, 

ve kterém operuje. Cílem antisystémové strany je změna systému vládnutí, a nikoliv 

pouze vlády samotné, se kterou má strana principiální střet. Nicméně antisystémové 

strany nehledě na definice spojuje delegitimizační vliv, tedy že strany od protestních až 

po odmítající zpochybňují legitimitu režimu. Sartori (2005, s. 138) upozorňuje, že pojem 

revoluční strana nerovná se antisystémová strana, jelikož se jedná o podmnožinu pojmu. 

V případě stran, které používají revoluční metody, se téměř jistě jedná o antisystémové 

strany, ovšem antisystémová strana nemusí používat násilí jako prostředek ke změně 

systému. (Sartori 2005, s. 136–138; Kubát 2007, s. 111–112) 

Antisystémová strana může operovat jak uvnitř, tak i vně systému. Podle Sartoriho (2005, 

s. 138) nezáleží na strategii a taktice, nýbrž na již zmíněném deligitimizačním vlivu. 

Sartori dále rozděluje antisystémové strany na: extrémistické, extrémní a izolované. 

Extrémistické strany se vyznačují přinejmenším revolučním „slovníkem”, odmítáním 

stávajícího politického systému a aktivistickým chováním. Extrémní strana se vyskytuje 

na jednom z krajních konců politického spektra. Izolovanou stranou je ta, kterou veřejné 

mínění hlavně z hodnotových důvodů nepřijímá. Mezi jednotlivými typy není jasná 

hranice a také nejsou ostrakizovány stejnou měrou. Spojuje je ovšem společný handicap, 

a to že u nich není možný přesun hlasů od jiných stran. (Sartori 2001, s. 79–80) 

Na Sartoriho navazuje jeho krajan Giovanni Capoccia (2002, s. 10–21), který rozlišuje 

dvě roviny antisystémovosti Na ideologické vzdálenosti od ostatních stran, nízkém 

koaličním potenciálu a delegitimizačních sděleních je založena vztahová 

antisystémovost. Posledním parametrem se vztahová antisystémovost nejvíce shoduje se 

Sartoriho širokou definicí, jelikož Sartori (2005, s. 137) uvádí delegitimizační vliv jako 
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pojítko mezi všemi antisystémovými stranami. Druhou rovinou podle Capoccia (2002, s. 

21) je ideologická antisystémovost stojící proti demokracii. Takto definovaná 

antisystémová strana je podobná Sartoriho (2005, s. 138) přísné definici, s rozdílem, že 

Capoccia (2002, s. 21) uvádí antisystémovou stranu jako opozici vůči demokracii, nikoliv 

proti stávajícímu politickému systému jako Sartori. Nicméně antisystémová strana 

jakožto znak polarizovaného pluralismu, a tedy politické soutěže se bude 

nejpravděpodobněji vyskytovat v demokratickém zřízení. 

Tabulka 1: Typologie politických stran vzhledem k jejich antisystémovosti podle Capoccia (zdroj: 

Capoccia 2002, s. 24) 

 vztahová antisystémovost 

ano ne 

ideologická 

antisystémovost 

ano 

typická 

antisystémová 

strana 

irelevantní 

antisystémová 

strana 

vstřícná 

antisystémová 

strana 

ne 
polarizační 

strana 

typická 

prosystémová 

strana 

Capoccia (2002, s. 24–28) přišel s typologií, ve které spojuje obě roviny antisystémovosti. 

Typická antisystémová strana a typická prosystémová strana nejsou pro zařazení podle 

něj problémem. Typická antisystémová strana je potíží jak pro stranický systém, tak i pro 

demokracii. Naopak typická prosystémová strana není problémem ani v jedné rovině. 

Polarizační strana nevykazuje ideologickou antisystémovost, nicméně polarizuje 

politický systém, má nulový koaliční potenciál nebo je neloajálním koaličním partnerem 

a ve volbách se snaží nabídnout více než ostatní. Pokud je strana antisystémová pouze 

ideologicky, může jít buď o irelevantní antisystémovou stranu nebo o vstřícnou 

antisystémovou stranu. V prvním případě se jedná o stranu, která je příliš malá a 

nezaběhlá, aby polarizovala politický systém. Nicméně i přes nevýznamnost strany v 

systému může být důležitá díky svým kontaktům například na teroristickou organizaci. 

Naopak vstřícná antisystémová strana je dostatečně velká a zaběhlá, ale i přes svoji 
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ideologickou rozdílnost politický systém z taktických nebo adaptačních důvodů 

nepolarizuje a má koaliční potenciál. 

Český politolog Michal Kubát (2007, s. 115–116) oceňuje Capocciho za důraz na rozdíl 

mezi stranickým aspektem antisystémovosti a představou antisystémovosti jako blíže 

nespecifikované protidemokratičnosti, která podle něj vede pouze k zamlžení významu 

pojmu. Na druhou stranu si není jistý posunem oproti původnímu Sartoriho konceptu a 

také nejasným rozdílem mezi ideologickou a vztahovou antisystémovostí. Podle Kubáta 

(2007, s. 117–118) bychom měli k identifikování antisystémové strany používat pouze 

Sartoriho přísnou definici, jelikož takováto strana pomocí ideologie zpochybňuje 

legitimitu politického systému a jejím cílem je změna tohoto systému, nikoliv pouze 

vlády nebo některých pravidel. Strana definovaná Sartoriho širokou definicí nemusí být 

opravdu antisystémovou stranou, jelikož se může jednat například o „protestní stranu“, 

která se jednoduše chová populisticky nebo se staví proti části pravidel, ale ne však proti 

systému jako celku (Kubát 2007, s. 117). Dále souhlasí se Sartorim (2005, s. 137–138), 

že není důležitá taktika a uskutečnitelnost cílů pro antisystémovou stranu, nebo zda je 

uvnitř nebo vně systému (Kubát 2007, s. 118). 

Kubátova typologie (2007, s. 119), která vychází z Cappociovy, stojí na dvou 

proměnných – ideologické a vztahové. Ideologická proměnná obsahuje delegitimizační 

vliv, zatímco vztahová proměnná krajnost a izolaci, tedy postavení strany na ideologické 

škále a ve vztazích s ostatními politickými subjekty. Antisystémová strana by podle 

Kubáta měla obsahovat obě proměnné. Pokud strana naplňuje pouze vztahovou 

proměnou, jedná se o extrémní stranu, která není dle Sartoriho přísné definice 

antisystémovou stranou a může obsahovat různé postoje, nicméně na ideologické škále 

je vzdálená od ostatních stran. Pokud naopak zahrnuje pouze vztahovou proměnnou, bude 

se jednat o irelevantní antisystémovou stranu v případě, že nebude relevantní 

v politickém systému, nebo půjde o maskovanou antisystémovou stranu, která bude 

skrývat svoji antisystémovost. Prosystémová strana je bez ideologické i vztahové 

proměnné. 
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Tabulka 2: Návrh typologie politických stran vzhledem k antisystémovosti podle Kubáta (zdroj: Kubát 

2007, s. 119) 

 
vztahová proměnná (krajnost, izolace) 

ano ne 

ideologická 

proměnná 

(delegitimizace 

politického systému) 

ano 
antisystémová 

strana 

irelevantní 

antisystémová 

strana (mimo 

stranický systém) 

maskovaná 

antisystémová 

strana (jen 

krajnost) 

ne extrémní strana 
prosystémová 

strana 

Jak Capoccia, tak i Kubát vycházejí ve svých teoriích antisystémové strany spíše ze 

Sartoriho přísné definice, která se dá považovat za relevantnější oproti definici široké, 

pomocí které můžeme označit stranu za antisystémovou, i pokud je například pouze 

stranou protestní. Antisystémová strana, na které se shodnou teorie všech tří autorů, 

odmítá stávající politický systém, respektive u Capoccia demokracii1. V práci budou 

považovány za hlavní znaky antisystémové strany snaha o změnu politického systému a 

projevy delegitimizace stávajícího politického systému pomocí cizí ideologie 

neslučitelné se stávající systémem. Charakteristiky antisystémové strany v bakalářské 

práci, které budou dále detailněji popsány, jsou v souladu jak se Sartoriho přísnou 

definicí, tak i neodporují Capocciově a Kubátově typologii. 

  

                                                 

1 Jak bylo uvedeno výše, antisystémová strana se bude nejpravděpodobněji vyskytovat v demokratickém 

zřízení, tedy rozdíl mezi cílem antisystémové strany u Sartoriho a Capoccia není zásadní. 
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1.3 Komunistická strana Československa 

1.1.1 Vznik 

Komunistická strana Československa byla založena na tzv. slučovacím sjezdu v Praze, 

který se konal od 30. října do 2. listopadu 1921 (některá literatura uvádí termín 30. říjen 

až 4. listopad (Rupnik 2002, s. 56)). Na nátlak Kominterny se zde sloučila 

Československá komunistická strana, která vznikla o půl roku dříve na květnovém sjezdu 

s marxistickými křídly sociálnědemokratických stran národnostních menšin a dalšími 

komunistickými uskupeními. KSČ se po listopadovém sjezdu stala jedinou 

mnohonárodní stranou v Československu. (Marek 2005, s. 711–713) 

Nicméně samotný vznik komunistické strany nebyl prvním kontaktem Čechoslováků s 

komunistickou ideologií. Přímo Říjnovou revolucí byli zasaženi legionáři a vojenští 

zajatci z rakouské armády v Rusku. Přičemž druhá skupina byla náchylná k pacifistické 

propagandě bolševiků a později se stala základem pro první československé jádro v 

Komunistické straně Ruska (b). Druhým kontaktem bylo vytvoření Slovenské republiky 

rad v roce 1919, která se ve svém prvním vyjádření obrátila i na český proletariát a 

prohlásila Československou republiku za „imperialistický stát”. Přes porážku SRR 

zůstalo komunistické jádro na Slovensku silné i díky slabosti tamní sociální demokracie. 

V lednu 1921 bylo na I. sjezdu slovenské komunistické strany schváleno 21 podmínek 

pro vstup do Kominterny2. (Rupnik 2002, s. 43–46; Marek 2005, s. 711–712; Kárník 

2017, s. 47) 

Německá a česká sociální demokracie si po vzniku ČSR vyměnily role – česká sociální 

demokracie se ztotožňovala s československým zřízením, zatímco německá hlásala právo 

na sebeurčení. S nacionalismem německé sociální demokracie a snahou české 

marxistické levice získat většinu českého dělnictva nesouhlasila menšina levicových 

německých internacionalistů, kteří vytvořili komunistickou organizaci, na jejímž sjezdu 

v březnu 1921 přijali 21 podmínek pro vstup do Třetí internacionály. Cílem německých 

                                                 

2 21. podmínek pro přijetí do Komunistické internacionály byl soubor požadavků pro vstup levicových 

stran do III. internacionály. Podmínky se týkaly převážně vnitřního fungování strany, charakteru 

propagandy nebo vztahu k jiným levicovým proudům uvnitř či vně strany. Vstupující strany se také 

zavázaly podporovat ostatní sovětské republiky. V neposlední řadě byly v podmínkách definovány 

činnosti, které mají členové stran provádět. 
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komunistů bylo založení celostátní mnohonárodnostní komunistické strany (Rupnik 

2002, s. 47–48; Marek 2005, s. 713–714). 

Na rozdíl od národnostních menšin radikalizace levice v českých zemích probíhala 

pomaleji. Vůdce části sociálnědemokratická strany Bohumír Šmeral zastával během 

první světové války pozici tzv. Austromarxismu, tedy například myšlenku, že Rakousko-

Uhersko by se mělo federalizovat a demokratizovat a zároveň pokládal národní státy ve 

střední a východní Evropě díky mezinárodnímu obchodu za překonané. Šmeralovy 

názory byly v době, kdy všechny ostatní socialistické proudy podporují zahraniční 

aktivitu Tomáše Garrigue Masaryka, jasně prorakouské. Z tohoto období vychází jak 

Šmeral, tak internacionalistický marxistický proud české sociální demokracie 

zdiskreditován. (Rupnik 2002, s. 31–48; Kuklík 2005, s. 684) 

Štěpení českého socialistického hnutí začalo i z diplomatických důvodů až v roce 1919 

při realitě Rašínovy úsporné politiky. V československé sociální demokracii proti sobě 

stál pravicový proud podporující koaliční politiku a levicová část strany, která proti 

koalici vystoupila na zastupitelstvu strany 5. a 6. října 1919, kde ale neuspěla. V prosinci 

z tohoto proudu vznikl „dočasný útvar“ v sociální demokracii s názvem Marxistická 

levice, který se v programovém prohlášení vymezil vůči Československé republice, 

jakožto třídnímu státu vybudovanému ve prospěch buržoasie. Komunisté byli ovšem 

pouze součástí křídla a ze začátku se spíše jednalo o alternativní proud vůči 

prokoaličnímu směru vedení českoslovanské sociální demokracie. Marxistická levice 

neprosazovala revoluční postupy, ale snažila se o ovládnutí sociální demokracie pomocí 

krajských výborů strany. Lídrem Marxistické levice se stal Bohumír Šmeral, který tak 

znovu nastartoval svoji politickou kariéru. (Rupnik 2002, s. 48–49; Kárník 2017, s. 124) 

Levice si na jednání rozšířeného zastupitelstva strany na konci května 1920 vymohla i 

přes prohru v hlasování o koaliční vládě uspořádání mimořádného sjezdu, který byl 

svolán na 25. září 1920 a na kterém chtěla odmítnout koaliční vládu a zároveň ovládnout 

stranu. Ještě v červnu se však podřídila výsledku jednání poslaneckého klubu sociální 

demokracie a hlasovala pro druhou Tusarovu vládu. Na začátku srpna 1920 přišel vlivný 

sociální demokrat Rudolf Bechyně s plánem na zastavení levice v sociální demokracii a 

rozhodl se ho konzultovat s prezidentem Masarykem. Výsledkem byla schůzka 

spolehlivých členů vedení československé i německé sociální demokracie svolaná 

Masarykem 8. září na zámek v Hluboši. Vedení strany mělo sjezd odložit, zároveň 
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premiér Tusar podat demisi a tím se mělo zabránit snaze Marxistické levice vyvolat nové 

parlamentní volby. Sociální demokracie oznámila 14. září vystoupení z vlády a odložení 

plánovaného sjezdu. Následující den, 15. září jmenoval Masaryk novou vládu, v čele s 

úředníkem Janem Černým. Nicméně Marxistické levici se podařilo sjezd uspořádat s 70% 

účastí delegátů a upevnit zde svoji pozici. Marxistická levice přidala ke jménu strany 

slovo „levice“ v závorkách, nicméně Česká sociálně demokratická strana dělnická 

(levice) stále nebyla stranou komunistickou a na zářijovém sjezdu delegáti pouze jednali 

o podmínkách vstupu do Kominterny. „Levicoví“ poslanci sociální demokracie zároveň 

vytvořili vlastní poslaneckou skupinu. Sjezd nebyl zastupitelstvem sociální demokracie 

uznán a Bohumír Šmeral a dalších 15 levicových členů bylo vyloučeno ze strany. Na 

konci listopadu se uskutečnil i sjezd „pravicové“ části sociální demokracie a tím bylo 

rozdělení sociální demokracie na dvě strany dovršeno. Plán pravicového vedení sociální 

demokracie na zastavení levice ve straně tak byl úspěšný pouze v zabránění vypsání 

nových voleb, nicméně ani komunisté v Marxistické levici nedosáhli všech svých cílů. 

(Kuklík 2005, s. 686–687; Kárník 2017, s. 128–139) 

Většina členů strany podporovala levici, naopak pravicová část se skládala z většiny 

vedoucích osobností a poslanců. Ze situace, kdy vedle sebe existovaly dvě sociální 

demokracie vyvstal v prosinci 1920 spor o Lidový dům, ve kterém měla levice tiskárnu 

svého deníku Rudé právo. Tiskárna byla jménem bývalého předsedy strany a oficiálního 

majitele Antonína Němce vykázána. Budovu předala do rukou pravicovému vedení až 

policie po tvrdých střetech. (Rupnik 2002, s. 50; Kárník 2017, s. 143) 

Levice oficiálně zareagovala 10. prosince vyhlášením generální stávky a požadavky se 

netýkaly pouze situace kolem Lidového domu, nýbrž měly široký socio-ekonomický 

charakter. Od vrácení Lidového domu, přes zastavení persekuce dělnického hnutí a 

resignaci vlády až po ustanovování závodních rad a socializaci podniků. Stávka, kterou 

vedení strany odvolalo 16. prosince, v některých oblastech přerostla téměř do povstání, 

potlačily represivní složky Československé republiky masivním zatýkáním, cenzurou a 

zakazováním veřejných shromáždění. (Rupnik 2002, s. 51; Kárník 2017, s. 143–145) 

Prosincové události uspíšily přerod sociálně demokratické levice na komunistickou 

stranu. V následujících měsících začaly vznikat komunistické zájmové organizace jako 

například Komunistický svaz mládeže, Svaz komunistických legionářů nebo Federaci 

dělnických tělovýchovných jednot. Šmeralovo vedení čelilo tlaku mimo jiné německých 
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a ruských komunistů, což nakonec vedlo na XIV. sjezdu sociální demokracie v květnu 

1921 k založení Československé komunistické strany, která se, jak bylo výše zmíněno, 

v listopadu téhož roku spojila s dalšími komunistickými subjekty a stala se z ní 

Komunistická strana Československa. (Marek 2005, s. 711–713; Kárník 2017, s. 146–

147) 

Nicméně mezi květnovým a listopadovým sjezdem proběhla další neméně důležitá 

událost pro komunistické hnutí v Československu. Na III. kongresu Komunistické 

internacionály v červenci 1921 byla Československá komunistická strana přijata do 

Kominterny, ale až po intervenci samotného Lenina, který pokládal komunistickou stranu 

s přibližně 300 tisíci členy za důležitou pro KI. Problémem pro hladké přijetí do KI bylo 

podle levicového proudu v Kominterně centrismus vedení československých komunistů, 

a především samotného Šmerala. Střet mezi Šmeralem a Kominternou o způsobu převzetí 

moci v Československu provázel KSČ následující etapu. (Rupnik 2002, s. 54; Kárník 

2017, s. 146–147) 

1.1.2 Vývoj KSČ od založení do V. sjezdu 

Rupnik (2002, s. 116–120) popisuje tři přístupy KSČ ke státu: (1) Na začátku 20. let je 

podle KSČ Československo „kolonií” imperialistické Francie a Velké Británie, která byla 

uměle vytvořena Versaillskou smlouvou. Tento názor podporovala Kominterna, naopak 

Šmeral byl vůči Československu smířlivější, odmítal rozdělení státu podle národnostního 

klíče a zastával spíše decentralizaci. (2) Mezi lety 1925 až 1934 zastávala Kominterna, 

tedy i minimálně po formální stránce KSČ, postoj, podle kterého Československo již není 

kolonií západních imperialistických států, nýbrž se samo stalo imperialistickým státem. 

Na VI. sjezdu KSČ je navrhováno rozdělení státu podle národností. V tomto období je 

Kominternou odmítána politika lidové fronty, jakožto cesta k fašismu pod záminkou boje 

proti německému nacismu. Teorií sociálfašismu je znemožněna spolupráce se sociální 

demokracií, tedy s ideologicky nejbližším partnerem. (3) Od roku 1935 do konce první 

republiky v roce 1938 se díky navázání diplomatických vztahů ČSR se Sovětským 

svazem v roce 1934 a hlavně s uzavřením spojenecké smlouvy o rok později vztah 

Kominterny, a tedy i KSČ, změnil a komunistická strana obhajovala nezávislost 

Československa. Podle Marka (2005, s. 739) se KSČ do poloviny 30. let vyznačovala 

naprostým odporem vůči všemu, co přicházelo od vlády či občanských stran. Komunisté 

nesouhlasili jak s vnitřní, tak i zahraniční politikou Československa. Určitá změna přišla 
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v druhé polovině 30. let, kdy KSČ předkládá návrhy v oblasti sociální politiky a zároveň 

poprvé uvažuje o vstupu do vlády. 

Vývoj Komunistické strany Československa je ve 20. letech silně spjat s osudem vůdčího 

představitele a bývalého sociálního demokrata Bohumíra Šmerala. Po vstupu KSČ do 

Kominterny přichází strana do značné míry o možnost rozhodovat o svých interních 

záležitostech sama. Do řízení zasahuje KI mimo jiné pomocí kongresů Komunistické 

internacionály nebo „rozšířeného pléna“ exekutivního výboru KI. V rámci samotných 

kongresů byla pro krize v KSČ vytvořená dokonce samostatná komise. Dalšími 

kontrolními mechanismy KI vůči KSČ představovala stálá delegace KSČ, která sloužila 

pro výchovu Komunistické internacionále loajálních soudruhů. Proškolení představitelé 

se poté vraceli do Československa a zde konali podle přání KI. Přímo v Československu 

také působil zástupce Internacionály, který ovlivňoval důležitá vnitrostranická 

rozhodnutí. Z výčtu možností Komunistické internacionály, které ani nejsou kompletní, 

můžeme soudit, že těžiště rozhodování KSČ se přesunulo z velké míry na vedení KI. 

Nutno uvést fakt, že Komunistická internacionála se po opadnutí revolučních nálad stala 

pouhou prodlouženou rukou Sovětského svazu. KSČ sice oficiálně přijala 21 podmínek 

pro vstup do Komunistické internacionály, nicméně se nestala stranou bolševickou a stále 

v ní přetrvávala sociálnědemokratická tradice, kterou ztělesňovala osoba Bohumíra 

Šmerala. S nástupem Stalina, který na rozdíl od Lenina neměl jistou toleranci pro 

alternativu k ruskému bolševickému modelu, do vedení ruské komunistické strany 

vzrůstal odpor v ruské komunistické straně i KI vůči odchylkám, a hlavně vztahu 

k sociální demokracii. Proces, který zasáhl jak ruskou komunistickou stranu, tak i 

prostřednictvím KI další evropské komunistické strany, se nazývá bolševizace a v KSČ 

je datován od vyhlášení na V. kongresu KI v červnu 1924 do vyloučení opozičních skupin 

na V. sjezdu KSČ v létě 1929. (Rupnik 2002, s. 56–80; Marek 2005, s. 728) 

První vážná krize uvnitř KSČ nastala v únoru 1925, kdy sekretář pražského kraje KSČ 

Josef Bubník protestoval proti zasahování představitele Kominterny do volby nového 

Ústředního výboru na II. sjezdu strany, ve kterém získalo převahu levicové křídlo strany. 

„Bubník byl první, kdo uvnitř KSČ upozorňoval na tři problémy, jimiž se měly vyznačovat 

celé pozdější dějiny strany: upozornil na vměšování Kominterny do vnitřních záležitostí 

KSČ a na potřebu rovnocenných vztahů s KI, kritizoval byrokratické a materiální výsady 

vedoucích činitelů strany a požadoval, aby se konflikty řešily demokratickou diskuzí.“ 

(Rupnik 2002, s. 69–70) Z KSČ byl Bubník vyloučen 25. února 1925, což mimo jiné 



 21 

vedlo k vyloučení dalších osobností a dokonce i 9 poslanců. Vyloučení po Bubníkově 

případu založili Nezávislou komunistickou stranu, která se ale po volebním neúspěchu v 

listopadových parlamentních volbách spojila se sociální demokracií (Rupnik 2002, s. 69–

70; Marek 2005, s. 729). 

Komunistická strana Československa byla i přes častou kritiku Kominterny 

v parlamentních volbách 1925 úspěšná, na počet hlasů dokonce zvítězila v Českých 

zemích a celostátně pouze agrárníci získali o několik desítek tisíc hlasů více (Kárník 

2017, s. 377). Jak uvádí Kárník (2017, s. 378), díky těsnému vítězství RSZaML nenastala 

teoretická situace, při které by musel prezident pověřit představitele KSČ jakožto lídra 

nejsilnější strany pokusem o sestavení vlády. Na druhou stranu koaliční potenciál 

komunistické strany byl prakticky nulový. Nicméně se KSČ stala se ziskem 41 

poslaneckých a 20 senátních mandátů oproti předchozímu volebnímu období významnou 

politickou silou v československém politickém systému, proti kterému se výrazně 

vymezovala (ČSÚ 2006a; ČSÚ 2006b). 

Po odchodu nejpravicovějšího křídla KSČ v rámci „bubnikiády“ se muselo vedení strany 

vypořádat i s „trockistickým“ křídlem. Souboj mezi Stalinem a Trockým se v duchu 

bolševizace přenesl i do KSČ a vedení strany bylo KI dotlačeno k odsouzení levicové 

opozice a samotného Trockého. V československém prostředí se nejdůležitější postavou 

trockismu stal poslanec a novinář Alois Neurath, který se snažil ovlivnit KSČ 

myšlenkami leningradské opozice a zároveň se postavil za sesazeného Zinověva. 

Neuratha samotného v pozici tajemníka pro německé otázky nakonec zachránila 

sebekritika, nicméně přišel o funkci v Ústředním výboru strany. (Rupnik 2002, s. 72–73; 

Marek 2005, s. 729–730) 

Likvidace „Bubníkova“ křídla a ultralevicového proudu (trockistická opozice) umožnila 

posílení mladých stalinistů (tzv. Karlínských kluků), kteří se za pomoci KI dostávali 

k moci v KSČ a vyčítali Šmeralovi a jeho příznivcům (tzv. šmeralismus) sociálně 

demokratická tradice a odmítání ruského způsobu převzetí moci. Nesoulad 

s Kominternou sahá až k Šmeralově neochotě k přijetí 21 podmínek pro vstup do KI. 

V době boje proti tzv. šmeralismu v KSČ se paradoxně Šmeral v Československu moc 

nezdržoval. Nejdříve byl „stažen“ do Moskvy a později byl Kominternou poslán do 

Mongolska. Odesláním mimo ČSR zbavila KI Šmerala vlivu na Komunistickou stranu 

Československa. (Rupnik 2002, s. 73–77; Marek 2005, s. 730) 
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Jednou z příležitostí pro kritiku stávajícího vedení byl neúspěch tzv. Rudého dne, 

demonstrace, kterou KSČ plánovala na 6. července 1928 jako ukázku síly strany v reakci 

na zrušení druhé spartakiády. Místo předpokládaných 120 tisíc účastníků dorazilo pouze 

necelých 6 tisíc. Nepovedená akce se stala záminkou pro požadavek stalinské frakce, 

podporované Kominternou, na změnu vedení KSČ. Vyvrcholení boje uvnitř strany 

nastalo na V. sjezdu KSČ, který se konal od 18. do 23. února 1929 a který byl připraven 

stalinisty. Velký prostor dostal Klement Gottwald, který ve svém projevu například 

kritizoval dosavadní vedení strany (kterého byl sám členem) nebo vývoj 

v Československu. Zároveň vytyčil teorii o „sociálfašismu“ v Československu, která 

bude v následujících letech udával přístup KSČ ke státu. Formálním výsledkem sjezdu 

byla proměna vedení KSČ ve prospěch stalinské frakce, generálním tajemníkem se stal 

Gottwald, nicméně faktickým důsledkem bylo završení odklonu komunistické strany od 

sociálnědemokratických tradic k bolševismu a podřízení Kominterně. (Rupnik 2002, s. 

78–80; Marek 2005, s. 730–731; Kárník 2017, s. 398) 

1.1.3 Éra Karlínských kluků 

Změna ve vedení KSČ a s tím spojená proměna celé strany přinesla odliv členů i voličů 

strany. Jak uvádí Rupnik (2002, s. 85) od začátku bolševizace KSČ v roce 1924 po rok 

1930 se několikanásobně zmenšil počet členů strany. Vysoké úbytky členů zaznamenala 

v roce 1925 a 1926, což se časové shoduje s tzv. bubnikiádou, tedy likvidací 

„nejpravicovějšího“ křídla v KSČ. Následující dva roky se naopak členská základna 

zvětšuje až na 150 tisíc členů v roce 1928, tedy na nejvyšší číslo v druhé polovině 20. let. 

Nicméně roky 1929 a 1930 se nesou ve znamení masivního odlivu členů a ze zmíněných 

150 tisíc se za dva roky členská základna KSČ zmenší na pouhých 25 tisíc členů. Úbytek 

se netýká pouze řadových členů ale i části poslanců a senátorů, kteří odešli z 

parlamentních klubů KSČ a zároveň nové komunistické vedení přišlo o část odborů v čele 

Josefem Haisem. V neposlední řadě zareagovala na změnu v KSČ i skupina 

komunistických spisovatelů (Ivan Olbracht, S. K. Neumann, Jaroslav Seifert, Helena 

Malířová, Josef Hora, Marie Majerová a Vladislav Vančura), kteří se vymezili vůči 

výsledku V. sjezdu a odešli (podle některých zdrojů byli vyloučeni) z komunistické 

strany. (Rupnik 2002, s. 79–86; Marek 2005, s. 731–732; Kárník 2017, s. 555) 

Podobné situaci čelila KSČ i v parlamentních volbách, které se konaly v říjnu 1929. 

V nich Komunistická strana Československa získala ve volbách do Poslanecké sněmovny 
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753 220 hlasů, tedy o 181 003 méně než v předchozích volbách v roce 1925 (ČSÚ 

2006c). Zatímco ve volbách v polovině 20. let porazila komunistická strana 

Československou sociálně-demokratickou stranu dělnickou i Československou stranu 

národně-socialistickou, tak na konci desetiletí se volební výsledky otočily a KSČ se ocitla 

až za sociálními demokraty a národními socialisty. Podle Kárníka (2017, s. 557) i 

Rupnika (2002, s. 87) byla příčinou volebního propadu situace ve straně a dokončení 

bolševizace. 

V období let 1929 až 1931 se na domácí politické scéně komunistická strana prezentovala 

skrze myšlenku sociálfašismu, která byla vyjádřena Zinověvem v reakci na neúspěch 

alianční politiky německých komunistů. „Fašisté jsou pravou rukou a sociální 

demokracie levou rukou buržoazie; je to nový jev v současné situaci. Nejdůležitějším 

faktorem v této souvislosti je změna sociální demokracie v jedno křídlo fašismu.“ 

(Inprecorr 1924, s. 402–403 cit. dle Rupnik 2002, s. 96) Tento koncept měl za cíl 

znemožnit spolupráci komunistů a sociálních demokratů a očištění strany od 

podporovatelů tohoto spojení. Jedinou možností by byla „jednotná fronta“ s vůdčí rolí 

KSČ. „Obecně se období 1929–1931 vyznačovalo ultrasektářstvím.“ (Rupnik 2002, s. 

97) Kárník (2002, s.151) uvádí jako příklad pro ilustraci tehdejších poměrů slova 

komunistického poslance Josefa Štětky z jeho pamětí ke čtení programového prohlášení 

Udržalovy vlády, při kterém komunističtí poslanci sborově zpívali starou dělnickou 

píseň, a proto byli předsedou Sněmovny vyloučeni a násilím vyvedeni ze zasedací síně. 

(Rupnik 2002, s. 96–97) 

Pozice komunistické strany se začala měnit až s příchodem hospodářské krize, kdy již tak 

oslabené komunistické Rudé odbory nemohly konkurovat odborům 

sociálnědemokratickým, které na rozdíl od komunistických dostávaly státní dotace na 

výplatu podpor v nezaměstnanosti. Komunistická strana a Rudé odbory vedly ostrou 

kampaň proti systému poskytování podpor v nezaměstnanosti (Gentský systém), nicméně 

tato snaha vedla spíše k masivnímu úbytku členů v komunistických odborech (Kárník 

2002, s. 99). Na VI. sjezdu v březnu 1931, který měl za cíl dotáhnout změny zahájené 

v roce 1929, se rozhořela diskuze o sjednocených akčních výborech proti 

nezaměstnanosti, které ve výsledku odstartovaly na určitou dobu utlumení vyhrocené 

situace mezi KSČ a sociální demokracií. (Rupnik 2002, s. 99–103) 
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Odchýlení od politiky Kominterny vedlo v období let 1932 až 1933 ke krizi vztahů mezi 

KSČ a KI. Představitelé KSČ Gottwald, Šverma a Guttmann přednesli na XII. plenárním 

zasedání exekutivy KI, který se konal na přelomu srpna a září 1932, projevy, ve kterých 

vyjadřovali určitou náklonost ke spolupráci se sociálními demokraty a zároveň Josef 

Guttmann zkritizoval přístup německých komunistů k dodržování taktiky jednotné 

fronty, která vyžadovala přijetí komunistického programu ostatními spolupracující 

subjekty. Tyto myšlenky se ovšem rozcházeli s názory představitelů Kominterny, kteří 

měli odlišný názor na vývoj v Německu, konkrétně na význam vítězství fašismu. I přes 

zárodek spolupráce KSČ se sociální demokracií v březnu 1933 se nakonec tzv. 

Guttmannova linie neuchytila jak v Kominterně, tak ani oficiálně v samotné KSČ. 

Samotný Josef Guttmann, druhý muž Komunistické strany Československa, byl na konci 

roku 1933 ze strany vyloučen (Rupnik 2002, s. 103–114; Marek 2005, s. 733). 

Necelý rok po Guttmanově vyloučení se situace opakuje, ústřední výbor KSČ se 

v listopadu 1934 snažil udělat krok ke spolupráci se socialisty, nicméně Kominterna 

zasáhla a tuto snahu znemožnila (Rupnik 2002, s. 122–125). Teprve po podepsání 

sovětsko-československé smlouvy v roce 1935, s vzrůstající německou hrozbou a se 

změnou názoru ve vedení KI se KSČ do určité míry konstruktivně zapojila do politického 

dění (Rupnik 2002, s. 125–126; Marek 2005, s. 735). Jak Šverma v parlamentu, tak i 

Gottwald na VII. kongresu Kominterny se přihlásili k obraně republiky (Rupnik 2002, s. 

125–126). „Podle Švermy mělo jít nejméně o tři konkrétní opatření: 1. KSČ poprvé 

hlasuje pro rozpočet na zahraniční záležitosti; 2. KSČ se poprvé vyslovuje pro to, aby 

měla obrana prioritu. Tento zásadní obrat je ohlášen v úvodníku šéfredaktora Rudého 

práva Stanislava Budína, v němž se žádá posílení československého vojenského 

potenciálu; a konečně a především: 3. KSČ podporuje Beneše za presidentských voleb 

v prosinci 1935; což byla nejvýznamnější politická zkouška od roku 1918.“ (Rupnik 2002, 

s. 125–126) Posun KSČ od ultrasektářství přelomu 20. a 30. let k omezené spolupráci 

s jinými subjekty se projevil také na členské základně, která se od ledna 1934 do ledna 

1936 rozšířila o téměř 20 tisíc členů na 46 tisíc (Kárník 2002, s. 543). 

V květnu 1935 se také v Československu uskutečnily poslední parlamentní volby, ve 

kterých komunistická strana skončila čtvrtá za Sudetoněmeckou stranou, agrárníky a 

československou sociální demokracií. Oproti předchozím volbám do Poslanecké 

sněmovny si polepšila o téměř 100 tisíc hlasů, počet získaných poslaneckých mandátů 



 25 

zůstal stejný, ovšem v Senátu získala KSČ o jeden mandát více. (ČSÚ 2006d; ČSÚ 

2006e) 

Z moskevského exilu se na začátku roku 1936 vrátili Gottwald s Kopeckým a začali 

demontáž politiky KSČ z minulého roku. Gottwald kritizoval obsah i formu této politiky, 

a nakonec strůjci kritizovaného přístupu lidové fronty Šverma se Slánským museli 

v Moskvě provést sebekritiku a vinu přenesli na vedoucího redaktora Rudého práva 

Stanislava Budína, který byl ze strany vyloučen. Z pohledu Kominterny chybná politika 

roku 1935 znamenala další čistku v KSČ a na VII. sjezdu strany v dubnu 1936 již vše 

probíhalo při starém, bez diskuze a s jednomyslnými rezolucemi. (Rupnik 2002, s. 127–

131; Marek 2005, s. 736; Kárník 2018, s. 91) 

V kritickém roce 1938 se KSČ stavěla za Československou republiku a vystupovala proti 

separatismu Sudetoněmecké strany, a dokonce popřela svoji politiku z předchozích let, 

když podporovala zákaz SdP. Nicméně na parlamentní úrovni KSČ přišla pouze s dvěma 

návrhy, které se nedají považovat za systematickou politiku. Komunistická strana byla 

ovšem schopna pomocí mobilizace obyvatelstva a svých vazeb na Sovětský svaz vytvářet 

nátlak na vedení státu. Při vrcholení krize se paradoxně KSČ verbálně stavěla do pozice 

horlivého obránce Československého státu, avšak po přijetí mnichovské dohody zůstalo 

pouze u slov. Ještě na podzim 1938 se vedení strany přesunulo převážně do Moskvy, ale 

také do Londýna nebo Paříže. Zároveň KSČ pozastavila svoji činnost nejdříve na 

Slovensku a později i v Českých zemích, přešla do ilegality, a nakonec byla strana 27. 

prosince 1938 úředně rozpuštěna. (Rupnik 2002, s. 145–150; Marek 2005, s. 739)  
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2. Obsahová analýza projevů poslanců a senátorů KSČ 

Pro zodpovězení výzkumných otázek práce byla zvolena metoda obsahové analýzy 

parlamentních projevů poslanců a senátorů Komunistické strany Československa. 

Představitelé KSČ ve svých parlamentních projevech nešetřili kritikou československého 

státu a komunistickou propagandou (Marek 2005, s. 736). Jako příklad můžeme uvést 

často citovaný úryvek z prvního projevu Klementa Gottwalda v Poslanecké sněmovně. 

„A my, my jsme stranou československého proletariátu a naším nejvyšším revolučním 

štábem je skutečně Moskva. A my se chodíme do Moskvy učit, víte co? My se od ruských 

bolševiků do Moskvy chodíme učit, jak vám zakroutiti krk. A vy víte, že ruští bolševici jsou 

v tom mistry!“ (Gottwald 1929) Z důvodu časté přítomnosti propagandy v projevech je 

hlavním předmětem analýzy četnost komunistických propagandistických frází v průběhu 

tří funkčních období československého parlamentu. 

2.1 Operacionalizace 

Jak už bylo výše uvedeno, komunističtí poslanci a senátoři využívali prostor, který jim 

poskytovalo Národní shromáždění Československé republiky, pro šíření komunistické 

propagandy a agitace ve prospěch KSČ. Vzhledem k neslučitelnosti tehdejší 

komunistické ideje o podobě státu a reálného politického zřízení první Československé 

republiky představitelé KSČ ve svých projevech kritizovali a odmítali tehdejší systém, a 

naopak propagovali jimi preferovanou formu státního zřízení. Tento styl verbální 

komunikace splňuje definici antisystémové strany, tak jak byla výše stanovena. 

Pro zkoumání vývoje antisystémovosti v časovém horizontu tří funkčních období 

parlamentu bylo zvoleno vytvoření dostatečně obsáhlého datasetu a současně stanoven 

předmět obsahové analýzy – 10 komunistických hesel a frází, které mají antisystémový 

charakter. Slovní spojení, skládající se ze dvou či tří slov, musí obsahovat nejméně jeden 

z následujících významů: (1) Deligitimizace nebo odpor ke stávajícímu státnímu zřízení, 

politickému systému či vládnoucím strukturám; (2) Alternativa vůči stávajícímu státnímu 

zřízení, politickému systému či vládnoucím strukturám; (3) Způsob změny stávajícího 

státního zřízení, politického systému či vládnoucích struktur. V tabulce následuje 

rozdělení konkrétních slovních spojeních podle významu: 
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Tabulka 3: Rozdělení antisystémových slovních spojení podle významu (vlastní zpracování) 

Deligitimizace nebo 

odpor 
Alternativa Způsob změny 

československý 

imperialismus 
vláda dělníků a rolníků proletářská revoluce 

reakční vláda vítězství socialismu třídní boj 

buržoasní diktatura vítězství proletariátu diktatura proletariátu 

 vítězství dělnické třídy  

Výše uvedená slovní spojení, nebo slova či sousloví jim příbuzná, byla autorem práce 

nalezena v odborné literatuře nebo při zpracování parlamentních stenoprotokolů a po 

ověření dostatečného výskytu v datasetu (minimálně ve dvou funkčních období) bylo 

rozhodnuto pro jejich využití v obsahové analýze. 

Základní myšlenkou výzkumu je tedy předpoklad, že přítomnost těchto slovních spojení 

ve verbálním projevu je jedním z mnoha prostředků odporu k polickému systému, vůči 

kterému stojí strana v opozici. Samotné použití slovních spojení v projevech nemusí být 

směřováno pouze na československý politický systém, jelikož již volba samotného 

„slovníku“ je do jisté míry projev antisystémovosti. 

Jak bylo zmíněno v teoretické části práce vycházející z odborné literatury, působení KSČ 

v politickém systému první Československé republiky bylo minimálně až do roku 1935 

antisystémové, nicméně částečný obrat přístupu k politickému systému ve zmíněném 

roce i přes následnou opravnou politiku Klementa Gottwalda po jeho návratu už do určité 

míry zůstal. Vstřícnější postoj byl pravděpodobně způsoben změnou zahraniční politiky 

Sovětského svazu skrze Kominternu. Z důvodu celkové analýzy vztahu Komunistické 

strany Československa k politickému systému bude součástí analýzy i dvě slovní spojení 

(vláda lidové fronty a obrana republiky), které vyjadřují určitou prosystémovost ve 

vztahu k politickému systému první republiky, přičemž sousloví vláda lidové fronty se 

řadí podle Kubátovy typologie k vztahové proměnné, a naopak slovní spojení obrana 

republiky do ideologické proměnné. Zmíněná sousloví byla buď nalezena v odborné 

literatuře (vláda lidové fronty) nebo byla stanovena autorem (obrana republiky). 
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Vzhledem k nestálé zahraničně-politické situaci Československa ve sledovaném období 

je účel prosystémových sousloví v analýze identifikace případného „bodu zlomu“ ve 

vztahu KSČ k politickému systému Československa, nikoliv pro analýzu 

prosystémovosti komunistické strany v celém sledovaném období. 

2.2 Parametry datasetu 

Pro potřeby analýzy byl vytvořen výběrový soubor (dataset), složený z 1610 projevů 

poslanců a senátorů Komunistické strany Československa na půdě československého 

parlamentu během třech funkčních období 1925–1929, 1929–1935 a 1935–1938. Jako 

projev poslance či senátora je v práci považováno vystoupení během rozpravy k návrhu 

zákona, prohlášení za komunistický klub či projevy v záležitostech imunity. Naopak do 

datasetu nebyly zahrnuty naléhavé interpelace, s výjimkou sloučených rozprav, kde není 

jednoduše možné rozlišit k čemu přesně se poslanci nebo senátoři vyjadřovali. Do 

souboru byly zařazeny pouze projevy členů poslaneckých či senátorských klubů KSČ. 

Pokud některý z poslanců či senátorů odešel z klubu Komunistické strany 

Československa, jeho projevy od data vystoupení z klubu nebyly do datasetu zahrnuty. 

Výsledný soubor obsahuje šest dokumentů, reprezentujících každé volební období 

v každé komoře parlamentu. Při vytváření datasetu nebyly jako zdroj využity společné 

schůze Poslanecké sněmovny a Senátu, jelikož poslanci a senátoři na zmíněných schůzích 

pouze volili prezidenta republiky a nevedli rozpravu. Zároveň by pro autora práce byl 

problém zařadit společné schůze kvůli základnímu rozdělení datasetu na šest dokumentů. 

Vzhledem k termínů voleb, resp. událostem roku 1938, jsou projevy z roku 1925 a 1938 

obsaženy v datasetu pouze částečně. První schůze Poslanecké sněmovny a Senátu ve 

funkčním období 1925–1929 se konaly až 17. prosince 1925 a dokonce roku se poslanci 

sešli šestkrát a senátoři pětkrát. Vzhledem k zániku první republiky je září posledním 

měsícem roku 1938 zahrnutým do datasetu. 

Za jisté omezení považuje autor fakt, že některé projevy byly za určitých podmínek 

zcenzurovány předsednictvem Poslanecké sněmovny, respektive Senátu, což umožnoval 

§9, litera m) jednacích řádů Poslanecké sněmovny a Senátu, které v původních podobách 

z roku 1920 zněly následovně: „m) o vyloučení projevů hrubě urážejících mravnost, 

projevů velezrádných nebo bezpečnost státu ohrožujících z návrhů, dotazů, interpelací a 

zpráv těsnopiseckých“ (Zákon č. 325/1920 Sb.; Zákon č. 326/1920 Sb.). V červnu 1933 

došlo k novelám obou jednacích řádů a zmíněná litera byla upravena na: „m) o vyloučení 
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projevů ukládajících o republiku, ohrožujících bezpečnost státu nebo hrubě urážlivých, 

projevů vybízejících k těmto trestným činům nebo činy takové schvalujících ze 

sněmovních spisů tiskem rozdávaných. O vyloučení takových projevů ze zápisů (záznamů) 

výborových a jejich příloh rozhoduje předseda a zapisovatel výboru“ (Usnesení 90/1933 

Sb.; Usnesení 91/1933 Sb.). Ve stenoprotokolech byla zcenzurovaná část nahrazena větou 

v kulatých nebo hranatých závorkách, oznamující, že následující část textu byl usnesením 

předsednictva Poslanecké sněmovny podle §u 9, lit. m) jednacího řádu vyloučena z 

těsnopisecké zprávy. Od června 1932 se v textu vyskytují pouze hranaté závorky 

uzavírající mezeru, a jelikož zde chybí odkaz na jednací řád, není 100% jisté, zda opravdu 

všechny tyto kombinace hranatých závorek s mezerou uvnitř znamenají vyloučení části 

projevu. 

2.3 Metodologie 

Výzkum byl vytvořen pomocí obsahové analýzy, která spočívala ve vyhledání a sečtení 

slovních spojení, které byly blíže definovány v kapitole Operacionalizace (Krippendorff 

c2004, s. 341). Slovní spojení ve zmíněné kapitole jsou uvedena pouze v prvních pádech 

a v českém jazyce, nicméně analýza proběhla v jednotném i množném čísle a ve všech 

pádech, jak českého, tak i slovenského jazyka (všechny vyhledávané tvary jsou uvedeny 

v příloze č. 1). Vzhledem k charakteru analýzy nebylo vytvořeno kódovací schéma a 

výsledkem je tabulka rozčleněná na vyhledávaná slovní spojení a tři funkční období každé 

z komor parlamentu, tedy zvlášť pro Poslaneckou sněmovnu a Senát. 

Pro zkoumaní vlivu V. sjezdu KSČ na projevy představitelů strany před a po sjezdu bylo 

zahrnuto do analýzy i porovnání četnosti antisystémových slov v projevech pronesených 

na padesáti schůzích Poslanecké sněmovny a Senátu před sjezdem a padesáti schůzích po 

sjezdu. V případě Poslanecké sněmovny se jedná o období od 134. (13. březen 1928) do 

183. schůze (15. února 1929) a od 184. (26. února 1929) do 20. schůze (20. února 1930) 

v již novém funkčním období komory. Období senátních schůzí jsou následující: od 114. 

(14. února 1928) do 163. schůze (15. února 1929) a od 166. (5. března 1929) do 29. schůze 

(4. dubna 1930) dalšího funkčního období. Senátní schůze č. 164 a 165 byly vynechány, 

jelikož se konaly v době sjezdu. 
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2.4 Výsledky analýzy 

Obsahovou analýzou bylo zjištěno v datasetu celkový výskyt 1812 hledaných slovních 

spojení, z toho 1269 antisystémových a 544 prosystémových. Nejvíce sousloví bylo 

nalezeno ve funkčním období Poslanecké sněmovny mezi lety 1929 až 1935, naopak 

nejchudší na hledané tvary bylo období 1925–1929 v Senátu. Celkově projevy poslanců 

KSČ obsahují na absolutní počet výrazně více hledaných sousloví, než najdeme 

v projevech komunistických senátorů. 

Tabulka 4: Četnosti antisystémových a prosystémových slovních spojení v jednotlivých funkčních 

obdobích (vlastní zpracování) 

 
Četnost antisystémových 

slovních spojení 

Četnost prosystémových 

slovních spojení 

Poslanecká sněmovna 

1925–1929 
410 0 

Senát 1925–1929 90 0 

Poslanecká sněmovna 

1929–1935 
581 0 

Senát 1929–1935 141 0 

Poslanecká sněmovna 

1935–1938 
37 445 

Senát 1935–1938 9 99 

Z výsledkové tabulky č. 4 je patrné, že ve funkčních období 1925–1929 a 1929–1935 je 

verbální antisystémovost poslanců a senátorů KSČ v parlamentních projevech znatelně 

vyšší než v následujícím období let 1935 až 1938. Je nutné podotknout, že v posledním 

čtvrtém funkčním období obou komor československého parlamentu se konalo méně 

schůzi než v předcházejícím období. Zatímco ve druhém funkčním období 1925 až 1929 

se poslanci a senátoři sešli na 213 respektive 186 schůzích, ve čtvrtém pouze na 159 resp. 

129 schůzích. Rozdíl mezí třetím a čtvrtým funkčním období je ještě větší, jelikož se ve 
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funkčním období mezi lety 1929 až 1935 konalo 373 schůzi Poslanecké sněmovny a 301 

schůzí Senátu. 

Po přepočítání četnosti slov ve funkčních obdobích na počet schůzí se hodnoty 

jednotlivých funkčních období změnily, nicméně rozdíl mezi posledním čtvrtým 

funkčním obdobím obou komor a druhým či třetím sledovaným obdobím zůstal i nadále 

výrazný. Je tedy možné říci, že hlavním důvodem pro masivní propad četnosti 

antisystémových slovních spojení není častější zasedání parlamentních komor v prvních 

dvou sledovaných období. 

Tabulka 5: Průměrné četnosti antisystémových slovních spojení na počet schůzí v jednotlivých funkčních 

obdobích (vlastní zpracování) 

 
průměrná četnost antisystémových 

slovních spojení  

Poslanecká sněmovna 1925–1929 1,92488263 

Senát 1925–1929 0,48387097 

Poslanecká sněmovna 1929–1935 1,55764075 

Senát 1929–1935 0,46843854 

Poslanecká sněmovna 1935–1938 0,24666667 

Senát 1935–1938 0,07563025210084 

Přítomnost prosystémových slovních spojení ve čtvrtém funkčním období nutně 

neznamená, že se z KSČ stala prosystémová strana. Jak bylo zmíněno v kapitole 

Operacionalizace, důvodem pro začlenění prosystémových slovních spojení do analýzy 

je snaha o nalezení momentu, kdy KSČ aspoň částečně mění svůj názor na 
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Československo a jeho politický systém. Současně tato část analýzy nemá za cíl a ani 

nemůže celkově mapovat vztah KSČ ke státu, jelikož je založena na vnějších faktorech 

(ohrožení Československa; změna politiky Kominterny), které se nevyskytovaly v celém 

časově vymezeném období. Pro detailnější zkoumání jak prosystémovosti, tak i 

antisystémovosti je potřeba naměřené hodnoty rozdělit do kratších časových období, než 

jsou funkční období. 

Tabulka 6: Četnosti antisystémových a prosystémových slovních spojení v jednotlivých letech (vlastní 

zpracování) 

 
četnost antisystémových 

slovních spojení 

četnost prosystémových 

slovních spojení 

prosinec 1925 7 0 

rok 1926 57 0 

rok 1927 123 0 

rok 1928 207 0 

rok 1929 185 0 

rok 1930 236 0 

rok 1931 165 0 

rok 1932 75 0 

rok 1933 112 0 

rok 1934 53 0 

rok 1935 19 7 

rok 1936 25 171 

rok 1937 3 197 

leden až září 1938 1 169 

Tabulka 6 rozděluje naměřené hodnoty podle jednotlivých let, ve kterých byly slovní 

spojení proneseny v parlamentu. Úskalím tohoto rozdělení dat je vymezení datasetu podle 

funkčních období parlamentních komor, a proto je například důležité interpretovat data 
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z roku 1925 s obezřetností, jelikož se jedná pouze o hodnoty naměřené v prosinci 1925. 

S menší opatrností je nutné přistupovat i k hodnotám z roku 1938, který je omezen 

koncem první Československé republiky v září 1938. V neposlední řadě může být 

problémem pro porovnání dat různý počet parlamentních schůzí v průběhu jednoho roku. 

Například v roce 1928 se senátoři a poslanci sešli dohromady na 109 schůzích, zatímco 

následující rok se kvůli konci funkčního období uskutečnilo pouze 73 schůzí obou komor 

parlamentu. Z těchto důvodů je pro zhodnocení a porovnání ročních výsledků vhodnější 

získaná data zprůměrovat počtem schůzí Poslanecké sněmovny a Senátu. 

Tabulka 7: Průměrné četnosti antisystémových a prosystémových slovních spojení na počet schůzí 

v jednotlivých letech (vlastní zpracování) 

  

 
průměrná četnost 

antisystémových slovních 

spojení 

průměrná četnost 

prosystémových slovních 

spojení 

rok 1925 0,63636364 0 

rok 1926 0,51818182 0 

rok 1927 1,11818182 0 

rok 1928 1,89908257 0 

rok 1929 2,53424658 0 

rok 1930 1,50318471 0 

rok 1931 1,34146341 0 

rok 1932 0,57251908 0 

rok 1933 0,854961832061069 0 

rok 1934 0,582417582417582 0 

rok 1935 0,283582089552239 0,104477611940299 

rok 1936 0,280898876404494 1,92134831460674 

rok 1937 0,030612244897959 2,01020408163265 

rok 1938 0,023809523809524 4,02380952380952 
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Graf 1 a tabulka 7 ukazují výrazné proměny antisystémovosti v průběhu vymezeného 

období. Mezi lety 1925 až 1929 průměrná četnost antisystémových slovních spojení 

v parlamentních projevech každý rok výrazně rostla, přičemž v roce 1929 tento trend 

vyvrcholil. Naopak určitým překvapením může být průměrná četnost antisystémových 

sousloví v průběhu roku 1928, která převyšuje i průměrné hodnoty z let 1930 a 1931, tedy 

roky, které by měly být podle odborné literatury spolu s rokem 1929 nejvíce 

antisystémové. Od roku 1930 průměrná četnost antisystémových slovních spojení 

s výjimkou roku 1933 postupně klesá, až se ve druhé polovině 30. let absolutní hodnoty 

pohybují v řádu nižších desítek či dokonce jednotek sousloví za rok. 

Od roku 1935 se také v projevech představitelů KSČ začínají objevovat i prosystémová 

slovní spojení. Nejprve pouze několikrát za rok, ale již v roce 1936 projevy obsahují více 

jak 170 prosystémových slovních spojení, přičemž v následujících dvou letech četnost 

prosystémových sousloví zůstává na podobné úrovni (viz tabulka č. 6). Při detailnějším 

zkoumání roku 1935 zjistíme, že slovní spojení vláda lidové fronty zazní poprvé ve 

vymezeném časové období v projevu poslance KSČ 6. prosince 1935 a senátora 19. 

prosince 1935. Druhé prosystémové slovní spojení obrana republiky se v projevech 

představitelů KSČ objevuje poprvé 7. listopadu 1935 v Poslanecké sněmovně a až 17. 
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Graf 1: Vývoj průměrných četností antisystémových a prosystémových slovní spojení na počet schůzí 

v jednotlivých letech (vlastní zpracování)  
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března 1936 v Senátu. Zajímavým zjištěním může být fakt, že senátorem KSČ, který na 

schůzi 19. prosince 1935 pronesl slovní spojení vláda lidové fronty, byl bývalý vůdce 

komunistické strany Bohumír Šmeral, jenž byl v druhé polovině 20. let z vedení KSČ 

vytlačen pro málo kritický přístup k československému státu. 

Zajímavý výsledek přináší graf 2, popisující vývoj četnosti antisystémové slovního 

spojení československý imperialismus v jednotlivých letech. Zmíněné sousloví se v celém 

datasetu vyskytuje 88krát, z toho jenom v roce 1929 se v projevech objevilo 42krát, 

zatímco v předcházejícím roce 1928 ani jednou. 

Graf 2: Vývoj četností antisystémového slovního spojení československý imperialismus v průběhu 

jednotlivých let (vlastní zpracování) 

 

Jak vyplývá z tabulky 7, rok 1929 byl nejvíce antisystémovým rokem ve sledovaném 

období. Jedním z důvodů může být skutečnost, že se od 18. do 23. února 1929 konal V. 

sjezd KSČ, na kterém vedení strany převzalo stalinské křídlo, které mělo 

k československému státu kritičtější přístup než bývalé vedení strany. 
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Porovnáním četnosti všech 10 antisystémových slovních spojení v obdobích 

předcházejících a následujících po V. sjezdu KSČ bylo zjištěno jen menší změny verbální 

antisystémovosti v období po sjezdu. Pro ověření, zda je rozdíl četnosti statisticky 

signifikantní, byl proveden tzv. test dobré shody neboli chí-kvadrát test. Výsledek testu3 

překročil limitní hranici 5 %, a proto nelze považovat rozdíl mezi hodnotami za statisticky 

významný. 

Tabulka 8: Četnosti antisystémových slovních spojení před a po V. sjezdu KSČ v únoru 1929 (vlastní 

zpracování) 

 Poslanecká sněmovna Senát 

četnost na schůzích před 

V. sjezdem 
155 36 

četnost na schůzích po 

V. sjezdu 
144 51 

 
Chí-kvadrát = 

2,949755154332125 
p-value ~ 0,08589057 

Celkový výsledek obsahové analýzy potvrzuje obecný trend vývoje přístupu KSČ k 

československému státu a politickému systému, tak jak je popsán v odborné literatuře 

(Rupnik 2002, s. 116–120; Marek 2005, s. 739). Nicméně některá konkrétní zjištění jsou 

naopak překvapením, jako například vysoké hodnoty absolutní i průměrné četnosti 

antisystémových slovních spojení v roce 1928 nebo statisticky nevýznamný rozdíl mezi 

hodnotami před a po V. sjezdu KSČ. 

  

                                                 

3 Výsledek testu je přibližně 8,59 %. 
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Závěr 

Odpor k československému státu a neochota spolupracovat s ostatními politickými 

subjekty provázely Komunistickou stranu Československa po větší část jejího působení 

během první Československé republiky. Nicméně částečný obrat přístupu v druhé 

polovině 30. let ukazuje, že při změně vnějších podmínek, tedy například vztahu 

Sovětského svazu s Československem nebo ohrožení ČSR nacistickým Německem, byla 

KSČ schopna do jisté míry kooperovat s jinými stranami, či se postavit za československý 

stát. 

Práce nabídla vhled do vývoje antisystémového postoje KSČ pomocí analýzy verbálních 

projevů komunistických poslanců a senátorů na půdě parlamentu. Ovšem ještě před 

samotnou výzkumnou částí poskytuje čtenářovi historický exkurz do situace okolo 

Komunistické strany Československa, tak aby výsledky analýzy bylo možné zařadit do 

kontextu. 

Výzkum skrze hledání antisystémových slovních spojení v rozsáhlém datasetu popisuje 

míru a vývoj antisystémovosti KSČ v třech funkčních obdobích československého 

parlamentu. Analýza přinesla následující výsledky: V rozmezí let 1925–1929 průměrná 

četnost antisystémových slovních spojení každoročně roste až do roku 1929, kdy dosáhne 

svého maxima. V období od roku 1930 do konce první republiky v září 1938 již naopak 

průměrná četnost antisystémových sousloví soustavně klesá s výjimkou roku 1933, kdy 

četnost hledaných sousloví převyšuje předchozí rok. Je důležité uvést, že se jedná o již 

zmíněné průměrné hodnoty, které lépe vypovídají o míře antisystémovosti v konkrétním 

roce než hodnoty absolutní. Součástí práce je i analýza přítomnosti prosystémových 

slovních spojení ve sledovaném období, které se v období let 1925–1934 v proslovech 

komunistických poslanců a senátorů nevyskytují. Zlom přišel v závěru roku 1935, kdy se 

poprvé sledovaná prosystémová slovní spojení objevují v projevech zákonodárců KSČ 

na půdě Poslanecké sněmovny či Senátu. Během následujících dvou let se jejich 

průměrná hodnota pohybovala na podobně vysoké úrovni. V poslední, neúplném roku 

existence první Československé republiky dokonce průměrná četnost prosystémových 

slovních spojení dosahovala na dvojnásobnou hodnotu oproti předchozím rokům 1936 a 

1937. 
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Výsledek druhé části výzkumu, která je založena na porovnání období před a po V. sjezdu 

KSČ, ukázal nesignifikantní rozdíl mezi sledovanými obdobími. Vzhledem k tomu, jak 

byl V. sjezd pro KSČ zlomovým milníkem (mimo jiné masivním odlivem řadových 

členů, voličské základny a čelních představitelů strany) jsou získaná data minimálně pro 

autora práce jistým překvapením. Výsledky obsahové analýzy potvrdily hypotézu H3, 

tedy míra antisystémovosti KSČ se po V. sjezdu nezměnila. 

Autor práce si je vědom, že zvolené parametry obsahové analýzy neodhalují všechny 

aspekty verbálních projevů komunistických představitelů, na druhou stranu metodologie 

v podobě, jak byla definována v práci, umožnuje provést výzkum na rozsáhlém množství 

primárních zdrojů. Zároveň pro potřeby práce vytvořený dataset je připraven pro 

případný další výzkum, který může být detailněji zaměřen. 
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Summary 

Opposition to the Czechoslovak state and unwillingness to cooperate with other political 

entities accompanied the Communist Party of Czechoslovakia for the longer part of its 

activities during the First Czechoslovak Republic. However, a partial reversal of the 

attitude in the second half of the 1930s shows that when the external conditions changed, 

such as the relations of the Soviet Union with Czechoslovakia or the threat to 

Czechoslovakia by Nazi Germany, the Communist Party of Czechoslovakia was able to 

cooperate to some extent with other parties or stand up for the Czechoslovak state. 

The thesis offered an insight into the development of the anti-system attitude of the 

Communist Party of Czechoslovakia through the analysis of verbal speeches of 

communist deputies and senators in the parliament. However, before the research itself, 

the thesis provides the reader with a historical excursion into the situation around the 

Communist Party of Czechoslovakia, so that the results of the analysis could be put into 

context. 

The research via the search for anti-system phrases in a large dataset describes the extent 

and development of the anti-systemity of the Communist Party of Czechoslovakia in three 

terms of the Czechoslovak Parliament. The analysis produced the following results: 

Between 1925 and 1929, the average frequency of anti-system phrases increased annually 

until 1929, when it reached its maximum. In the period from 1930 to the end of the First 

Republic in September 1938, on the contrary, the average frequency of anti-system 

phrases has been steadily decreasing, with the exception of 1933, when the frequency of 

searched phrases exceeds the previous year. It is important to mention that these are the 

aforementioned average values, which are more indicative of the degree of anti-systemity 

in a particular year than absolute values. Part of the thesis is also an analysis of the 

presence of pro-system phrases in the monitored period, which do not appear in the 

speeches of the Communist MPs and senators in the period 1925-1934. The turning point 

came at the end of 1935, when for the first time, monitored pro-system phrases appeared 

in speeches of the lawmakers of the Communist Party of Czechoslovakia on the premises 

of the Chamber of Deputies or the Senate. Over the next two years, their average value 

was at a similarly high level. In the last, incomplete year of existence of the First 

Czechoslovak Republic, the average frequency of pro-system phrases was twice as high 

as in the previous years 1936 and 1937. 
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The result of the second part of the research, which is based on the comparison of the 

periods before and after the 5th Congress of the Communist Party of Czechoslovakia, 

showed an insignificant difference between the monitored periods. In consideration of 

how the 5th Congress was a turning point for the Communist Party of Czechoslovakia 

(among other things, a massive outflow of ordinary members, voters and party leaders), 

the data obtained is at least a surprise for the author of the thesis. The results of the content 

analysis confirmed the hypothesis H3, thus the rate of anti-systemity of the Communist 

Party of Czechoslovakia did not change after the 5th Congress. 

The author of the thesis is aware that the chosen parameters of the content analysis do not 

reveal all aspects of the verbal manifestations of communist leaders, on the other hand 

the methodology as defined in the thesis allows research on a large number of primary 

sources. Subsequently, the dataset created for the needs of the thesis is suitable for any 

possible further research, which could be focused in more detail. 
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Teze závěrečné bakalářské práce 

Katedra politologie IPS FSV UK 

Zdůvodnění výběru práce 

Téma antisystémové činnosti KSČ v parlamentu vyplňuje pomyslnou mezeru ve 

výzkumu Komunistické strany Československa v první etapě její existence. Často 

opomíjené období politického subjektu, který je znám spíše pro své pozdější působení v 

druhé polovině 20. století, je jedním z hlavních důvodů pro výběr tématu bakalářské 

práce.  

Široce rozšířený, minimálně mezi laickou veřejností, je názor, že komunistická strana 

byla během působení v Národním shromáždění první Československé republiky za 

každou cenu v opozici nejenom vůči vládě, ale i celému politickému uspořádání v 

Československu. Ovšem podle mého soudu tento postoj nebyl komunisty vždy 

dodržován. Mé pochybnosti pramení například z prezidentské volby v roce 1935, kdy byl 

prezidentem zvolen Edvard Beneš pravděpodobně díky hlasům komunistických poslanců 

a senátorů, nebo při prosazování politiky lidové fronty proti fašismu ve 30. letech. Z 

uvedených příkladů vyplývá, že Komunistická strana Československa v období první 

republiky nerovná se stoprocentně antisystémová strana. Na druhou stranu se KSČ nikdy 

neúčastnila žádné vlády a veřejně dávala najevo svůj odpor vůči politickému systému 

Československé republiky. 

Předpokládaný cíl 

Cílem bakalářské práce je zanalyzovat vztah KSČ k parlamentnímu systému první 

Československé republiky. Časové rozmezí práce kopíruje dobu, kdy Komunistická 

strana Československa měla své zástupce v obou komorách Národního shromáždění, tedy 

období let 1925 až 1938. Přínosem bakalářské práce by měl být ucelený pohled na 

politiku KSČ ve vymezeném období, zaměřený na problematiku stranické 

antisystémovosti v prostředí československého parlamentu.  

V bakalářské práci se zaměřím na následující výzkumné otázky: Spolupracovala KSČ s 

jinými stranami a podporovala legislativní návrhy jiných stran? Pokud ano, v jakých 

oblastech kooperovala s ostatními stranami? Proměňovala se v čase míra 

antisystémovosti KSČ? 
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Metodologie práce 

Metodologické uchopení práce je kvalitativní. Teoretická část práce je založena na teorii 

stran a stranických systémů od Giovanni Sartoriho, pomocí které definujeme 

antisystémovou politiku. Sartori se zabývá polarizovaným pluralismem a 

antisystémovými stranami ve své knize Strany a stranické systémy: Schéma pro analýzu.  

Výzkumnou část představuje diskurzní a obsahová analýza výstupů KSČ k nově 

přijímané legislativě v období let 1925–1938. V každém ze tří funkčních období 

Poslanecké sněmovny, respektive Senátu, podrobím výzkumu několik důležitých zákonů. 

Zaměřím se například na výstupy zástupců KSČ v Národním shromáždění nebo na 

vyjádření komunistické strany v Rudém právu.  Získaná data by měly přinést odpovědi 

na výzkumné otázky. 

Základní charakteristika tématu 

Komunistická strana Československa vznikla v květnu 1921 odštěpením levicové frakce 

České sociálně demokratické strany dělnické v čele s Bohumírem Šmeralem a stala se 

jednou z významných politických stran v československé první republice. I přes vysoké 

zastoupení v parlamentu ČSR se komunistická strana nikdy neúčastnila žádné vlády z 

důvodu negativního postoje vůči celému politickému systému Československé republiky. 

Předmětem bakalářské práce je právě výzkum antisystémového charakteru KSČ. 

Základním kamenem výzkumu bude analýza politiky KSČ vůči zákonům, které byly 

přijaty v období let 1925 až 1938, tedy v době, kdy Komunistická strana Československa 

měla své zástupce v Poslanecké sněmovně nebo Senátu Národního shromáždění. 

Důležitým zdrojem informací proto budou dokumenty Společné česko-slovenské 

digitální knihovny, kde jsou k dispozici mimo jiné stenoprotokoly nebo tisky z jednání 

obou komor NS. Druhým důležitým zdrojem pro praktickou část práce bude Rudé právo, 

stranický deník KSČ. Okruhy, z kterých budou analyzované zákony, by měly být 

nejenom ekonomické či sociální, ale také zahraničněpolitické nebo bezpečnostní. 

Bakalářská práce by měla přinést ucelený pohled na parlamentní politiku komunistů ve 

20. a 30. letech dvacátého století. 
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Předpokládaná struktura práce 

Předpokládaná struktura bakalářské práce je založena na 4 hlavních částech – úvodu, 

teoretické části, výzkumné části a závěru. V úvodu se zaměřím na představení tématu, 

jeho relevanci a stanovení cílů výzkumu. V následující teoretické části bych se rád 

věnoval představení konceptu antisystémové strany a jeho operacionalizaci v kontextu 

Československé republiky mezi lety 1925–1938. Výzkumná část bude založena na 

zkoumání postoje a parlamentní politiky KSČ k jednotlivým zákonům přijatých ve 

vymezeném období. Závěrečná kapitola poskytne shrnutí zjištěných skutečností a 

odpovědi na stanovené výzkumné otázky. 
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Přílohy 

Příloha č. 1: Tvary hledaných slovních spojení 

Pro slovní spojení československý imperialismus byly vyhledány následující tvary: 

československý imperialismus 

československého imperialismu 

československému imperialismu 

československý imperialisme 

československém imperialismu 

československým imperialismem 

československé imperialismy 

československých imperialismů 

československým imperialismům 

československých imperialismech 

československými imperialismy 

československý imperializmus 

československého imperializmu 

československému imperializmu 

československom imperializme 

československým imperializmom 

československé imperializmy 

československých imperializmov 

československých imperializmoch 

československými imperializmami 

československý imperialism 

čsl. imperialismus 

čsl. imperialismu 

čsl. imperialisme 

čsl. imperialismem 

čsl. imperialismy 

čsl. imperialismů 

čsl. imperialismům 

čsl. imperialismech 

čsl. imperializmus 

čsl. imperializmu 

čsl. imperializme 

čsl. imperializmom 

čsl. imperializmy 

čsl. imperializmov 

čsl. imperializmoch 

čsl. imperializmami 

čsl. imperialism 

Pro slovní spojení proletářská revoluce byly vyhledány následující tvary: 

proletářská revoluce 

proletářské revoluce 

proletářské revoluci 

proletářskou revoluci 

proletářskou revolucí 

proletářských revolucí 
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proletářským revolucím 

proletářských revolucích 

proletářskými revolucemi 

proletárska revolúcia 

proletárskej revolúcie 

proletárskej revolúcii 

proletárskú revolúciu 

proletárskou revolúciou 

proletárské revolúcie 

proletárských revolúcií 

proletárskym revolúciám 

proletárske revolúcie 

proletárskych revolúciách 

proletárskymi revolúciami 

Pro slovní spojení diktatura proletariátu byly vyhledány následující tvary: 

diktatura proletariátu 

diktatury proletariátu 

diktatuře proletariátu 

diktaturu proletariátu 

diktaturo proletariátu 

diktaturou proletariátu 

diktatur proletariátu 

diktaturám proletariátu 

diktaturách proletariátu 

diktaturami proletariátu 

diktatúra proletariátu 

diktatúry proletariátu 

diktatúre proletariátu 

diktatúru proletariátu 

diktatúrou proletariátu 

diktatúr proletariátu 

diktatúram proletariátu 

diktatúrach proletariátu 

diktatúrami proletariátu 

Pro slovní spojení reakční vláda byly vyhledány následující tvary: 

reakční vláda 

reakční vlády 

reakční vládě 

reakční vládu 

reakční vládo 

reakční vládou 

reakčních vlád 

reakčním vládám 

reakčních vládách 

reakčními vládami 

reakčná vláda 

reakčnej vlády 

reakčnej vláde 

reakčnú vládu 
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reakčnou vládou 

reakčné vlády 

reakčných vlád 

reakčným vládam 

reakčných vládach 

reakčnými vládami 

Pro slovní spojení třídní boj byly vyhledány následující tvary: 

třídní boj 

třídního boje 

třídnímu boji 

třídní boji 

třídním boji 

třídním bojem 

třídní boje 

třídních bojů 

třídním bojům 

třídních bojích 

třídními boji 

triedny boj 

triedneho boja 

triednemu boju 

triednom boji 

triednym bojom 

triedne boje 

triednych bojov 

triednych bojoch 

triednymi bojmi 

Pro slovní spojení vítězství socialismu byly vyhledány následující tvary: 

vítězství socialismu 

vítězstvím socialismu 

vítězstvích socialismu 

vítězstvími socialismu 

víťazstvo socializmu 

víťazstva socializmu 

víťazstvu socializmu 

víťazstve socializmu 

víťazstvom socializmu 

víťazstvá socializmu 

víťazstiev socializmu 

víťazstvám socializmu 

víťazstvách socializmu 

víťazstvami socializmu 

Pro slovní spojení vítězství proletariátu byly vyhledány následující tvary: 

vítězství proletariátu 

vítězstvím proletariátu 

vítězstvích proletariátu 

vítězstvími proletariátu 

víťazstvo proletariátu 

víťazstva proletariátu 
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víťazstvu proletariátu 

víťazstve proletariátu 

víťazstvom proletariátu 

víťazstvá proletariátu 

víťazstiev proletariátu 

víťazstvám proletariátu 

víťazstvách proletariátu 

víťazstvami proletariátu 

Pro slovní spojení vítězství dělnické třídy byly vyhledány následující tvary: 

vítězství dělnické třídy 

vítězstvím dělnické třídy 

vítězstvích dělnické třídy 

vítězstvími dělnické třídy 

víťazstvo robotníckej triedy 

víťazstva robotníckej triedy 

víťazstvu robotníckej triedy 

víťazstve robotníckej triedy 

víťazstvom robotníckej triedy 

víťazstvá robotníckej triedy 

víťazstiev robotníckej triedy 

víťazstvám robotníckej triedy 

víťazstvách robotníckej triedy 

víťazstvami robotníckej triedy 

Pro slovní spojení buržoasní diktatura byly vyhledány následující tvary: 

buržoasní diktatura 

buržoasní diktatury 

buržoasní diktatuře 

buržoasní diktaturu 

buržoasní diktaturo 

buržoasní diktaturou 

buržoasních diktatur 

buržoasním diktaturám 

buržoasních diktaturách 

buržoasními diktatury 

buržoázna diktatúra 

buržoáznej diktatúry 

buržoáznej diktatúre 

buržoáznu diktatúru 

buržoáznou diktatúrou 

buržoázne diktatúry 

buržoáznych diktatúr 

buržoáznym diktatúram 

buržoáznych diktatúrách 

buržoáznymi diktaturami 

Pro slovní spojení vláda dělníků a rolníků byly vyhledány následující tvary: 

vláda dělníků a rolníků 

vlády dělníků a rolníků 

vládě dělníků a rolníků 

vládu dělníků a rolníků 
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vládo dělníků a rolníků 

vládou dělníků a rolníků 

vládami dělníků a rolníků 

vlád dělníků a rolníků 

vládám dělníků a rolníků 

vládách dělníků a rolníků 

vláda robotníkov a roľníkov 

vlády robotníkov a roľníkov 

vláde robotníkov a roľníkov 

vládu robotníkov a roľníkov 

vládou robotníkov a roľníkov 

vlád robotníkov a roľníkov 

vládám robotníkov a roľníkov 

vládách robotníkov a roľníkov 

vládami robotníkov a roľníkov 

Pro slovní spojení vláda lidové fronty byly vyhledány následující tvary: 

vláda lidové fronty 

vlády lidové fronty 

vládě lidové fronty 

vládu lidové fronty 

vládo lidové fronty 

vládami lidové fronty 

vlád lidové fronty 

vládám lidové fronty 

vládách lidové fronty 

vláda ľudového frontu 

vlády ľudového frontu 

vláde ľudového frontu 

vládu ľudového frontu 

vládou ľudového frontu 

vlád ľudového frontu 

vládam ľudového frontu 

vládach ľudového frontu 

vládami ľudového frontu 

Pro slovní spojení obrana republiky byly vyhledány následující tvary: 

obrana republiky 

obrany republiky 

obraně republiky 

obranu republiky 

obrano republiky 

obranou republiky 

obrán republiky 

obranám republiky 

obranách republiky 

obranami republiky 

obrane republiky 


