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Posudek oponenta bakalářské práce 

 
Jméno studenta: Jan Štuller 
 
Název práce: Vývoj agrární strany v období První Československé republiky 
 
Jméno vedoucího práce: PhDr. Josef Stracený, CSc. 
                               
I. Formální kritéria                                                                               ano      zčásti      ne 

1. Cíl práce je zformulován a odpovídá zadání a názvu práce. x   

2. Metody využité autorem jsou adekvátní vzhledem k cíli práce a   
    tématu. 

x   

3. Struktura práce je logická a odpovídá zvolenému tématu. x   

4. Závěr shrnuje dosažené poznatky a formuluje přínos k řešení   
    problému. 

x   

5. Autor nic podstatného neopomenul (zadání, obsah, úvod,   
    pojednání, závěr, resumé v češtině a cizím jazyce) 

x   

 
II. Obsahová kritéria 

1. Práce prokazuje porozumění autora problematice. x   

2. Opírá se o relevantní prameny a literaturu. x   

3. Adekvátním způsobem s nimi pracuje. x   

4. Zpracování vykazuje rysy originality a vlastního přínosu.  x  

5. Je obohacením problematiky vzhledem k interdisciplinárnímu   
    charakteru studovaného oboru (ZSV). 

 x  

 
III. Jazyková kritéria 

1. Práce je bez gramatických a stylistických chyb. x   

2. Práce je psána kultivovaným odborným jazykem. x   

3. Student zvládl a rozumí terminologii oboru a tématu, jímž se   
    zabývá. 

x   

4. Student pracuje správně s odkazy a citacemi, odlišuje parafráze a   
    vlastní myšlenky. 

x   

5. Práce je vybavena vhodně (ve shodě s charakterem zvoleného   
    tématu) doplňky textu (graf, tabulka, obrazové přílohy apod.) 

- - - 
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Souhrnné slovní hodnocení 
 
Historicky a politologicky orientovaná bakalářská práce kolegy Jana Štullera si klade za cíl 
popsat vývoj agrární strany v době první republiky. Sestává se ze čtyř kapitol: první kapitola 
uvádí do počátků strany, druhá kapitola se věnuje vývoji strany v ohniskovém období první 
republiky, třetí kapitola se zabývá jejím politickým programem a kapitola čtvrtá zachycuje 
vazbu agrární strany a soudobého tisku (spíše tedy historii agrárního tisku).  

Po formální stránce i obsahové stránce je práce náležitě zvládnuta. Metodologicky své 
těžiště nachází spíše v přístupu historickém: Autor poctivě a konsistentně zachycuje vývoj 
agrární strany a její politický program doby první republiky, a to v kontextu dobového 
politického vývoje; bakalářská práce tak představuje srozumitelný úvod do zvolené 
problematiky – zde je třeba ocenit zpracovatelovu péči o komplexní zachycení věcných 
historických souvislostí a jeho porozumění okolnostem vývoje agrární strany. (Přestože se 
historií profesně nezabývám, zpracování pana kolegy Štullera mne zaujalo, zvláště jeho 
centrální část – 2. kapitola).  

Za jistou protiváhu pozitivní věcné poctivosti práce považuji její spíše jednostranně 
historický charakter, jenž  - z mého úhlu pohledu - částečně pohlcuje rovinu politologickou, 
potažmo mezioborovou.  

Posuzovaná práce pana Jana Štullera představuje konsistentní a smysluplné uvedení do 
zvolené problematiky; a protože kvalitou svého zpracování odpovídá nárokům na závěrečné 
práce tohoto typu studia, doporučuji ji k obhajobě. 

. 
 

 
IV. Otázky k obhajobě 
 
1.  Rád bych se Vás zeptal na souvislost agrární strany a občanské odpovědnosti, či přesněji 
řečeno odvahy. Na straně 44 své BP citujete jedno z poslední Švehlových (písemných) 
vyjádření, jež vyzývá k odpovědnosti (resp. k odvaze), níže je pak řeč o tom, že nebezpečí 
nespočívá ve stranictví, ale v lidech – což nemá daleko myšlenkám Masaryka a Čapka. Řekl 
byste, že je možné – řekněme v kontextu pedagogickém/didaktickém –  spojovat agrární 
stranu, jež se ve všeobecném povědomí pojívá spíše s konsensem, též s (osobní a občanskou) 
odvahou? Na základě čeho? 
 
2. Vývoj agrární strany – přinejmenším nepřímo – obráží vývoj vztahu člověka k půdě. Mohla 
by podle Vás prvorepubliková agrární strana poskytovat ve věci vztahu člověka k půdě 
nějakou inspiraci současnému politickému prostředí? 
 
Ve Slaném dne 8. 5. 2020.          Mgr. Zbyněk Zicha, Ph.D.  
                          
 
 


