
Posudek 

Petr Duchoslav: Politický vývoj československé sociální demokracie v letech 1945-1948 (od 
obnovy strany k jejímu pohlcení KSČ). Diplomová práce, počítačový výtisk. Univerzita 
Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav českých dějin, Praha 2009,213 s. (181 s. textu) 

Práce se zabývá vývojem Československé sociálně-demokratické strany (Československé 

sociálně-demokratické strany dělnické, dále používám zkratku ČSSD) v letech 1945-1948. 

Nejde o zcela nové téma, jak je ostatně zřejmé i z literatury, kterou autor uvádí. Práce vzniklé 

před rokem 1989 jsou ovšem poplatné době svého vzniku, protože musely respektovat 

oficiální tezi o "dobrovolném" sloučení ČSSD s KSČ 27. června 1948. Autoři také neměli 

k dispozici potřebný archivní materiál. Duchoslavova práce přináší nový pohled na celou 

problematiku, je zpracována velmi podrobně a opírá se o původní materiál. V tom vidím její 

hlavní přínos. 

Práce je rozdělena na úvod, sedm kapitol, závěr, seznam pramenů a literatury a 

početné přílohy. V úvodu autor hodnotí dosavadní literaturu a stav pramenné základny. 

V první kapitole se zabývá vývojem ČSSD do roku 1945, přičemž si stručně všímá počátků 

strany v 19. století, rozkolu ČSSD v roce 1920 a vzniku KSČ z jejího levicového křídla a 

činnosti ČSSD za okupace. Druhá kapitola je věnována obnově činnosti strany po roce 1945. 

Autor zde poukazuje na těžkosti při obnově organizací ČSSD, kdy někteří levicově 

orientovaní sociální demokraté vůbec nechtěli stranu obnovovat a počítali se sloučením s 

KSČ. Třetí kapitola se týká voleb v roce 1946. V nich ČSSD ve skutečnosti neuspěla, protože 

skončila v českých zemích až na čtvrtém místě a v celostátním měřítku dokonce až na pátém 

místě, přičemž její sesterská organizace na Slovensku - Strana práce - ve volbách zcela 

propadla. Duchoslav analyzuje příčiny této porážky a dochází k závěru, že důvodem bylo 

nedostatečné vymezení se od KSČ. Čtvrtá kapitola s názvem "Sociální demokracie po 

parlamentních volbách" popisuje diferenciaci v ČSSD a rostoucí opozici proti Fierlingerově. 

levicovému vedení strany, které bylo činěno zodpovědným za volební neúspěch. Pátá kapitola 

se týká XXI. sjezdu ČSSD v Brně v listopadu 1947, kde byl Fierlinger nahrazen Bohumilem 

Laušmanem. Autor přesvědčivě vyvrací tvrzení starší marxistické historiografie, která tvrdila, 

že na brněnském sjezdu se k moci dostalo antikomunistické, pravicové křídlo strany. 

Představitel pravice Václav Majer na funkci předsedy nekandidoval a Laušman představoval 

střed. Šestá kapitola podrobně analyzuje postoje ČSSD ve dnech únorového převratu v roce 

1948. Autor dochází k závěru, že ve straně fakticky došlo k rozkolu a levicové křídlo se 
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nakonec s pomocí komunistů opět zmocnilo vedení ČSSD. Sám Laušman nakonec souhlasil 

se vstupem do nové Gottwaldovy vlády. Poslední kapitola se týká likvidace ČSSD. Duchoslav 

dokazuje, že o žádném sloučení obou stran nemůže být řeč, protože sociální demokracie byla 

ve skutečnosti komunisty pohlcena, což s projevilo i v tom, že KSČ po sjednocení ani 

nezměnila svůj název (na rozdíl např. od NDR, kde z komunistů a sociálních demokratů 

vznikla "nová" Jednotná socialistická strana Německa, či od Polska, kde vznikla Polská 

sjednocená dělnická strana). 

Práce je napsaná na vysoké profesionální úrovni. Využití pramenů - publikovaných i 

nepublikovaných - je na vysoké úrovni, stejně jako využití dobového tisku. Rovněž znalost 

odborné literatury je obdivuhodná. 

K práci mám několik drobných připomínek: 

Dnes běžně užívaná zkratka pro sociálně-demokratickou stranu je ČSSD, což by měl autor 

respektovat. Autorem používaná zkratka ČSD je označení někdejších Československých 

státních drah. To, že autor tuto zkratku používá pro sociálně-demokratickou stranu, působí 

nutně rušivě na všechny čtenáře, kteří prožili část svého života v někdejším Československu. 

Není pravda, že příslušníků dělnictva bylo v Rakousko-Uhersku "daleko nejvíce", jak 

autor uvádí v poznámce č. 4 na s. 20. Bráno jako celek bylo Rakousko-Uhersko státem 

s převahou zemědělské výroby. Ostatně i údaj 3267068 dělníků v Rakousko-Uhersku v roce 

1869, který autor uvádí, svědčí o tom, že dělníci tvořili jen menšinu obyvatelstva. 

Všeobecné hlasovací právo pro muže bylo zavedeno roku 1906 jen v Rakousku 

(Předlitavsku), nikoliv v Rakousko-Uhersku, jak autor uvádí na s. 22, poznámka 25. 

V Uhrách a Chorvatsku zavedeno nebylo. Všeobecné volební právo se týkalo jen voleb do 

říšské rady, volby do zemských sněmů se řídily volebními zákony jednotlivých zemí. 

Národní výbor nevznikl v červenci 1918, jak je uvedeno na s. 23, pozn. 42, ale už 19. 

listopadu 1916. V červenci 1918 byl ovšem reorganizován podle výsledků voleb do říšské 

rady v roce 1911. 

V textu, který jsem dostal k posouzení, zcela chybí strana 52. 

Na s. 69 autor sice správně uvádí, že důvodem porážky Komunistické strany 

Slovenska (KSS) byla skutečnost, že komunismus na Slovensku nezakotvil tak jako v českých 

zemích a že KSS neměla k dispozici pověřenectvo zemědělství a nemohla tudíž přidělovat 

půdu. Neméně závažným důvodem ale byla skutečnost, že na Slovensku existovala jen jedna 

antikomunistická strana - Demokratická strana, zatímco v českých zemích se hlasy odpůrců 

komúnismu rozdělily mezi národní socialisty a lidovce, a částečně i ČSSD. 
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V kapitole o brněnském sjezdu postrádám informaci, že zde došlo 14. listopadu 1947 

ke sloučení Strany práce s ČSSD. Chápu, že se autor soustředil především na sociální 

demokracii v českých zemích. Otázce sjednocení slovenské větve ČSSD s KSS za 

Slovenského národního povstání (17. září 1944 v Banské Bystrici) a vzniku samostatné Strany 

práce na Slovensku (20. ledna 1946) by bylo nicméně podle mého názoru třeba věnovat více 

pozornosti. 

Na s. 142 je uvedeno, že už 2. 3. 1948 se KSČ rozhodla pro společnou kandidátku 

všech stran NF, což je evidentní omyl, protože v té době ještě vedení KSČ uvažovalo o 

kandidátkách samostatných. Na stejné straně je ostatně uvedeno, že ještě 22. 3. 1948 se 

předsednictvo ÚV KSČ usneslo nečinit v tomto směru nekomunistickým stranám překážky. 

Jde zřejmě o překlep, správné datum je tedy patrně nikoliv 2. 3. 1948, ale 2. 4. 1948. 

Překlepům je ostatně při případné další redakci věnovat zvláštní pozornost: např. na s. 22, 

pozn. 27 má být správně "Politické programy Českoslovanské a československé sociálně

demokratické strany dělnické, na s. 177 v seznamu literatury je uvedeno, že práce Míly Lvové 

"Mnichova Edvard Beneš" vyšla v roce 1978, místo správného roku 1968 atd. 

Uvedené připomínky nemají zásadní charakter a nesnižují hodnotu práce, která vysoce 

přesahuje nároky kladené na diplomovou práci. Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji 

hodnotit ji stupněm "výborně." Doporučuji zároveň, aby po odstranění drobných nedostatků a 

zohlednění připomínek byla práce přijata jako práce rigorózní. 

V Praze, 18. srpna 2009 
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