
Petr D uch o s I a v, Politický vývoj Československé sociální demokracie 
v letech 1945-1948 (od obnovy strany k jejímu pohlcení KSČ) 

Petr Duchoslav si vybral diplomové téma s aktuální rezonancí. Dějiny sociální demokracie 
po roce 1945 jsou pro tuto stranu a pro českou společnost vůbec obdobím z nejdůležitějších -
"Třetí republika" nebyla pouhou tříletou epizodou, ale časem, který obsahoval zvláštní reflexe 
nedávna a v němž se rozhodovalo o rozsáhlém budoucnu. Duchoslav studoval, jak se v něm 
projevovala, chovala, vystupovala sociální demokracie. Pokládám za šťastné, že se tématice 
věnoval právě mladý historik usilující důkladně ji propátrat a ,,nezatížený" spory o ni. Vůbec 
to neznamená, že i jeho diplomová práce nemůže být "diskusní", že je jedním z odborných 
historických textů, které vstupují už do řady prací, jež se problematice různorodě (zaměřením, 
obsahem, pojetím, vyzněním) věnovaly. V té řadě má zajištěno osobité postavení. 

V ážnost, s níž musíme k této diplomové práci přistupovat, je dána už autorovým rozhledem 
po literatuře a pramenech a vztahem k nim. Duchoslav zná literaturu "primární" a 
"sekundární" v takovém rozsahu, že v ní nechybí snad řádný titul, který by se i jen obecněji 
problematiky dotýkal. Přitom tuto literaturu vnímá i kriticky, tak jak se prohlubovaly a zrály 
jeho znalosti a jeho pojetí. Mimořádné je i užití různorodých pramenů, také kriticky 
přijímaných. 

Cením, že práce je důsledně založena na vlastním pojetí, neobává se je definovat, pracovat 
s ním, naplňovat. Nepochybně potřebuje ještě někde zpřesňovat stylisticky - týká se to i 
vstupních částí o historii sociální demokracie. Usiluje však o formulaci i citlivých a pro 
historickou interpretaci nesnadných problémů z dějin strany po roce 1945. Diplomant dokázal 
vystihnout, v jaké delikátní (obtížné, neobvyklé) situaci se strana v poválečné době ocitla. 
Poněkud - ale jen poněkud, přesto zajímavě - to připomíná její situaci po roce 1918. Tehdy i 
v roce 1945 se zvlášť populárním heslem (nadějí, představou) se stal socialismus. Sociální 
demokracie se v letech 1919-1920 rozložila náporem levice, která dospěla k vytvoření 
komunistické strany. Teď, v roce 1945, se komunistická strana stala už přímým a z více 
důvodů mnohem silnějším rivalem sociální demokracie v socialistické politice a ideologii. 

Straně jistě chyběli po roce 1945 osobnosti, někteří nadějní mladí teoretici z 30.let se 
nedožili, ale i oni by se ocitali v situacích, které skutečně zvládnout se téměř nedalo: bylo 
totiž na to i málo času, faktoru, s nímž česká historická literatura o poválečném tříletí příliš 
nepočítá. 

Četl jsem Duchoslavovu diplomovou práci s opravdovou pozorností a jak je z mého 
vyjádření zřejmé, i hodně jsem nad ní uvažoval. Zaujaly mě autorovy přístupy k problémům 
zvlášť pro výklad a hodnocení náročným - byla jím obnova sociální demokracie, její umístění 
v systému, její sjezdy - především brněnský - její vnitřní sváry a skupiny, volební výsledek 
1946 (byl tak nečekaný?, jen snad v určitém srovnání se stranami srovnatelnými, byly-li 
takové), zobrazení Fierlingera, Laušmana, únorové chování strany, její znásilněný osud 
poúnorový. Každé z těchto témat má své vnitřní nuance, vnější souvislosti, specifické 
složitosti. K některým se vyjádřím při obhajobě - také se k nim v budoucnu vysloví 
specialisté, kteří nebudou moci Duchoslavovu práci minout. Jako diplomový text je svým 
obsahem a zpracováním nadprůměrná. 
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