
Posudek oponenta na bakalářskou práci Štěpána Hejzlara: KOllcept autoritářských 
režimi't a pobaltské státy 30. let 20. století: Litva, Lotyšsko a Estonsko ve srovnállí 

Předkládaná práce se zabývá transformací režimů v meziválečném Pobaltí. Autor se tedy 
věnuje komparaci časově i prostorově relativně homogenního regionu. To nicméně nijak 
nesnižuje komparativní hodnotu práce, ba právě naopak: jakkoli to umožňuje přicházet 
s teoretickými závěry platnými jen pro velmi omezenou oblast, zároveň zvolený přístup 
dovoluje analýze sestupovat k relativně velmi subtilním Ca přesto velmi významným) 
odlišnostem a nuancím. Lze říci, že kolega Hejzlar, který ve své práci dokázal dobře vytěžit 
historickou literaturu, tuto možnost citlivé komparace využil. 
Autor se snaží distancovat od diskuse, zda byly režimy v Pobaltí fašistické či inspirované 
nacismem, jakožto od diskuze neplodné, zatížené politickou účelovostí a postihující pokud 
něco, tak spíše okrajové aspekty problematiky. Namísto toho podporuje označení radikální 
pravice v tom smyslu, že je zároveň odlišena od konzervativců a zároveň se tak vytváří 
prostor, do nějž mohou být umístěni jako fašisté, tak nefašistické pravicové protidemokratické 
aktivity. Pojem fašismu se tak zbytečně konceptuálně nepřetěžuje. 
Autor přesvědčivě ukazuje roli strukturních faktorů na způsobení krize (zejména 
institucionální design), ovšem v závěru za klíčovou prohlašuje roli politických aktérů - jednak 
konzervativních elit a jednak radikální pravice na jedné a sociální demokracie na druhé straně. 
Analýza role sociální demokracie, chycené do dilemat mezi vlastní agendou, obavami z krajní 
pravice a obavami z posilování moci exekutivy, patří k zajímavým stránkám práce - autor zde 
nepodléhá heroizacím, nejednou užívá slova schizofrenie. Ač autor explicitně ponechává 
mimo rámec práce polemiku s tezí, že sociální demokracie a potažmo dělnická třída 
přestavovaly v meziválečném období oporu demokracie, můžeme v jeho práci vysledovat její 
přinejmenším implicitní zpochybnění. Možná, že by bylo zajímavé, kdyby autor tuto diskuzi 
dále sledoval na větším vzorku pro komparaci. 
Jakkoli lze ocenit autorův věcný sloh, v jeho stylu přesto nalezneme určitý kompoziční 
problém: na některých místech text působí jako ne zcela související poznámky či útržky, např. 
část 4.2 působí spíše jako zahájení nějaké části práce než jako ona část, bez odkazů není 
z celkem obecných formulací zřejmé, proti komu autor argumentuje a z čeho přitom vychází. 
Pochybnosti o kompozici posiluje zahájení Úvodu práce, které nás staví rovnýma nohama do 
diskuse, bez jejího předznamenání. Roli úvodu tak vlastně plní resumé, prozíravě umístěné na 
začátku textu. V celku lze ale odborný styl práce ocenit. 
V práci nalezneme ne zcela málo překlepů či chyb; mimo český jazyk je také autorův způsob 
psaní řadových číslovek při popisu dekád (20' či 30' léta namísto 20. či 30. léta). 
Navzdory určitým stylovým vadám na kráse a soudržnosti nicméně je třeba říci, že práce 
kolegy Hejzlara patří k nadprůměrným bakalářským pracím - ať už mírou zájmu, 
konceptuální ujasněností či rozsahem nastudované literatury. Navrhuji známku výborně. 


