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V předložené bakalářské práci se Petr Tomka zabývá některými důležitými aspekty obnovy 

Československé sociální demokracie v roce 1945. Sleduje počátky rekonstrukce a politických aktivit 

sociální demokracie ve dvou rovinách. Za prvé se soustředil na postižení některých důležitých 

předpokladů relevantních pro charakter zahájení politické činnosti této strany v roce 1945, a to zvláště na 

osudy a činnost sociální demokracie za druhé republiky a na působení jejích představitelů v domácím i 

zahraničním protinacistickém odboji. Za druhé se pokusil vyložit proces počátků poválečné výstavby 

sociální demokracie v českých zemích v kontextu obnovy politického života od května do října 1945, 

kdy se také konal první poválečný sjezd této strany. Práce obsahuje vedle úvodu, závěru a seznamu 

použité literatury a pramenů čtyři výkladové kapitoly. V první z nich autor rekapituluje přehledně historii 

sociální demokracie od vzniku do roku 1938, domnívám se však, že pasáže týkající se působnosti strany 

ajejího programového vývoje v letech 1878-1918 mohl autor zkrátit. Následující výkladovou kapitolu 

zabývající se politickou činností strany v protinacistickém odboji ajednotlivými funkcionáři považuji 

vůči tématu práce za obsahově relevantní a dobře zpracovanou. Autor správně upozorňuje, že 

druhorepublikové osudy sociální demokracie přinášejí mnoho podnětného pro interpretaci poválečného 

vývoje této strany, zejména upozorňuje na pokusy o vytvoření jednotného socialistického subjektu a o 

formulování ucelené demokratické alternativy k tehdy převládající koncepci "zjednodušování 

politických poměrů. V podkapitole věnované sociální demokracii v domácím odboji poukazuje P. 

Tomka na význam skupiny představitelů z okruhu předválečné Dělnické akademie. Ti měli výrazné 

místo v řadách ilegálního Petičního výboru Věrni zůstaneme a někteří z nich stáli u zrodu jednoho 

z výrazných programových konceptů domácího odboje směrovaného k nové možné politické podobě 

poválečného Československa nazvaného Za svobodu do nové Československé republiky. Tento program 

zřejmě nejvýrazněji ze všech domácích programových koncepcí nové osvobozené republiky podtrhoval 

nutnost přistoupit k rozsáhlé přestavbě politického a hospodářského systému osvobozeného státu 

v duchu zásad demokratického socialismu s akcentem na dodržení principů parlamentní demokracie. P. 

Tomka zdůrazňuje, že program Za svobodu, který v mnoha oblastech požadoval realizaci socialistických 

zásad s vymezením se vůči sovětizačnímu konceptu, nabízel v některých směrech až paralely ke 

Košickému vládnímu programu a z hlediska budoucího vývoje ijednu z možných alternativ vůči KVP. 

Velmi dobře se interpretačně autor vyrovnal v pasáži o sociálně demokratickém exilu v letech druhé 

světové války se složitým a často ne zcela přehledným vývojem uvnitř této velmi postojově 

diferencované skupiny politiků. Upozorňuje na nejednoduchý proces formování sociálně demokratické 

levice, který nebyl ve své první fázi zcela spjat s otázkou spolupráce s komunisty, ale spíše s celkovým 

postojem k exilovému státnímu zřízení a k myšlence jeho formování na nestranických základech. Zabývá 



se v této souvislosti například detailněji osudem Rudolfa Bechyněho. Ve třetí výkladové kapitole se P. 

Tomka soustředil na okolnosti formování a politického profiIování londýnské sociálně demokratické 

politické skupiny, která zřejmě nejvýrazněji bezprostředně po osvobození ČSR ovlivnila počáteční fázi 

obnovy strany doma. Autor se v tomto kontextu zaměřil mj. i na osobnost Bohumila Laušmana ajeho 

roli a postoje v rámci exilového Socialistického bloku. Oceňuji začlenění podkapitoly o Zdeňku 

Fierlingrovi, ve které se autor pokusil osvětlit kořeny a předpoklady poválečného příklonu nemalé části 

vedení sociální demokracie ke spolupráci s komunisty. Čtvrtá výkladová kapitola je věnována počátkům 

poválečné výstavby sociálně demokratické strany do období před konáním xx. manifestačního sjezdu 

v říjnu 1945. Tuto etapu obnovy autor výstižně charakterizuje jako složitý a postupný proces, neboť 

sociálně demokratickou stranu zastihl v dosti komplikované situaci. P. Tomka připomíná složitou situaci 

při obnově základní organizační struktury strany, která se ukazovala zdaleka nejproblematičtější i 

z ideových a programových důvodů i ve srovnání s dalšími českými demokratickými stranami. Poukázal 

na fakt, jak tehdy živá otázka možného zformování jednotné socialistické strany zapůsobila na část 

zejména dělnických sociálně demokratických členů, kteří téměř houfně přecházeli po květnu 1945 do 

KSČ. V závěru autor správně upozorňuje na dilema poválečné sociální demokracie - jaké místo ajaký 

směr měla zvolit tato v podstatě nová strana, aby si upevnila svoji identitu a stala se integrující bází pro 

levicově smýšlející občany, kteří hledali výraznou socialistickou alternativu vůči komunistům. 

Práci P. Tomky pokládám v mnoha ohledech za zdařilou a přínosnou pro další zmapování dějin 

sociálně demokratické strany v tomto pro dramatickém období. Autor si zvolil nelehké téma a na řadu 

v práci položených otázek však sám teprve hledá odpovědi a pokouší se v nich orientovat. V tom tkví 

také jistá nevyrovnanost mezi úrovní interpretace výrazných pasáží o odbojové politické a programové 

činnosti strany a kapitolou o první fázi poválečné obnovy. Oceňuji však autorovu cílevědomost s jakou 

přistupoval k přípravě a zpracování předložené práce a také jeho zodpovědné hledání odpovědí či 

vysvětlení při objasnění řady otázek souvisejících s tématem práce. O jeho důkladné znalosti látky svědčí 

též do úvodu zařazený přehledný rozbor literatury a pramenů k dané problematice. 

Předkládaná bakalářská práce Petra Tomky svůj cíl splnila. Na základě studia literatury a 

archivních pramenů autor prokázal schopnost samostatné interpretace řady důležitých otázek 

souvisejících s politickou a programovou obnovou poválečné Československé sociální demokracie. 

Předkládaná bakalářská práce Petra Tomky Předpoklady poválečné obnovy Československé 

sociální demokracie svým zpracováním a obsahem splňuje požadovaná kriteria, a proto ji doporučuji k 

obhajobě a navrhuji ohodnotit ji stupněm v Ý bor n ý. 
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