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Petr Tomka se ve své bakalářské práci zabývá problematikou obnovy nejstarší české 

politické strany v souvislosti s poválečnou obnovou. Svoji pozornost soustředil především na 

předpoklady obnovy této strany. V prvních části práce se zabývá dějinami strany do roku 

1938 a její následnou transformací do Strany práce. V druhé části se věnuje válečnému období 

a to jak domácímu tak zahraničnímu odboji. Poslední část, která je z mého pohledu klíčová se 

pak věnuje samotné problematice obnovy této strany. 

Práce je velmi dobře napsána a v celku je i čtivá. Autor v ní projevil solidní znalost 

dané problematiky. Zvláště oceňuji tu skutečnost, že autor vycházel nejen z odborné 

literatury, ale velkou pozornost věnoval i dochovaným archivním materiálům. Petr Tomka při 

své práci využil jak stranický archiv, tak i pozůstalosti předních politiků této strany v daném 

období (např. Rudolf Bechyně a další). 

Z těchto důvodů hodnotím práci jako výbornou a plně ji doporučuji k obhajobě. 

Práce sph'1uje všechny požadavky kladené na bakalářské práce a v mnoha ohledech je 

dokonce překračuje. 

Neznamená to však, že bych k samotnému textu neměl výhrady. Mé výhrady jsou rázu 

jednak formálního a následně věcného. Z formálních bych především autorovi doporučoval 

větší pozornost na některé vazby, lepší formulace, sjednocení některých náležitostí 

(interpunkce, spojovníky, psaní odkazů atd.). Tyto věci však beru jen jako záležitost 

způsobenou malou publikační činností autora. Z věcných připomínek bych rád připomněl 

především tu skutečnost, že v textu nebyla věnována žádná pozornost Národnímu 

souručenství a transformaci bývalých sociálních demokratů do této organizace. Rovněž jsem 

zde postrádal vetší pozornost plánům na vytvoření jednotné poválečné levicové strany, která 

vycházela z koncepce Edvarda Beneše. Myslím si také, že autor by mohl v této otázce mohl 

napříště využít odbojového a stranického tisku a dále jsem postrádal také skutečnost, že autor 

nevyužil bohatých archivních materiálů pozůstalosti Edvarda Beneše (uložená v archivu 

ÚTGM). Tyto moje výtky beru ovšem především jako doporučení v další práci. Autorovi 

bych rovněž doporučoval, aby v této tématice pokračoval a vhodným způsobem na svoji práci 

a výzkum navázal třeba v podobě diplomové práce. 
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