
Posudek bakalářské práce Jakuba Jetmara 

Rozklad demokratického systému a radikalizace poměrů v Č-SR v období II: Republiky na 

příkladu Strany národní jednoty a Národní strany práce, Praha 2011, 47 stran. 

 

Autor si pro svou práci vybral krátkou, ale důležitou kapitolu českých, resp. 

československých dějin – období tzv. druhé republiky. Mnichovská dohoda znamenala pro 

většinu národní české společnosti šok a katastrofu – logicky proto přišlo ke slovu hledání a 

odsuzování viníků. Šmahem byla zatracována liberální demokracie a celý československý 

politický systém vytvořený po roce 1918. Na povrch tehdy vyplavala celá řada nepěkných 

jevů včetně antisemitismu, ostrakizace politických i kulturních osobností apod., není divu, že 

se k této době neradi vracíme. 

Takřka všeobecná shoda panovala v odsudku parlamentního systému založeného na 

politických stranách, s kritikou přebujelého stranictví se ovšem setkáváme již v letech před 

Mnichovem, obdobně se také katolíci již dříve netajili se svými výhradami vůči liberalismu a 

na husitském odkazu založené ideji československého státu. Problém spočíval v tom, jak ve 

své nové knize uvádí Jaroslav Med – kterou mimochodem postrádám v seznamu použité 

literatury – že v kontextu sílících antidemokratických tendencí byly jejich nynější projevy 

vnímány jako projev uspokojení nad národním neštěstím.  

Autor se zaměřil především na reformu politického systému, který měl být nově založen 

pouze na dvou stranách: vládnoucí pravicové straně Národní jednoty a nalevo stojící Národní 

straně práce, které bylo přisouzena úloha „konstruktivní opozice“. Autorův text je založen na 

dosavadní (nepříliš početné) historické literatuře a pouhých devíti článcích z dobového tisku, 

není tedy divu, že přejímá některé soudy, které by si zasloužily podrobnější rozbor. Mám na 

mysli příliš volné zacházení s pojmy jako „autoritativní“, „fašizující“ atd., pod něž zařazuje 

takřka všechny postoje vyjadřující výhrady proti předmnichovskému stavu. Platí to např. pro 

označení časopisu Brázda jako „xenofobního a krajně pravicového“ (s. 31), resp. by měl jeho 

použití obhájit vyrovnáním se s knihou Františka Kutnara o „generaci Brázdy“.  

Hodnotu práce snižují také jazykové neobratnosti (např. na s. 19 „niterný politický vliv“ nebo 

na s. 35 záměna pojmů zákonnost a zákonitost) a pravopisné chyby. Nicméně myslím, že 

autor splnil základní požadavky kladené na bakalářskou práci, tj. prokázal schopnost pracovat 

s literaturou. Doporučuji proto práci J. Jetmara k obhajobě a vzhledem k výše uvedeným 

výhradám ji hodnotím stupně dobře. 
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