
Posudek vedoucího práce na bakalářskou práci Jakuba Jetmara „Rozklad demokratického systému a 

radikalizace poměrů v Č-SR v období II. republiky na příkladu Strany národní jednoty a Národní strany 

práce“, Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd, Institut mezinárodních studií, Praha 2011, 46 s. 

 

Jakub Jetmar se v bakalářské práci soustředil na výklad krize a rozkladu demokratického systému 

v českém prostředí v období druhé Česko-Slovenské republiky. Pokusil se o to vcelku zdařile formou 

komparace vybraných důležitých titulů současné domácí historické a politologické provenience. V úvodu 

přehledně hodnotí stav dosavadního zpracování. Připomíná a srovnává podstatné závěry, ke kterým 

dospěli ve svých historických výzkumech a výstupech J. Kuklík, J. Gebhart, J. Rataj, E. Broklová, T. 

Pasák, M. Nakonečný či J. Harna. Z politologických zpracování uvádí zejména studie J. Holzera. Lze 

ocenit, že autor výrazně využil pro dokreslení své argumentace i dobového politického tisku. Práce je 

rozdělena do dvou hlavních výkladových kapitol vnitřně dále členěných do četných podkapitol. V úvodní 

části první kapitoly konstatuje J. Jetmar podstatné důsledky mnichovské dohody ze září 1938 pro 

teritoriální podobu okleštěného státu a významné politické změny. V dalším výkladu ve druhé části první 

kapitoly sleduje okolnosti vzniku Strany národní jednoty a srovnává postoje a motivace jednotlivých 

stranických subjektů či politických táborů, které se k myšlence zformování této nové politické strany 

přihlásily. Charakterizuje roli tehdejší agrární strany jako hlavního iniciátora transformace stranického 

systému a spolutvůrce nové podoby politického systému a též jako propagátora nezbytnosti přebudování 

státu na principech pevné národní jednoty a autoritativní demokracie. V další podkapitole přibližuje postoje 

jednotlivých křídel uvnitř Československé strany lidové (spor Šrámek x Stašek o další programovou 

orientaci strany). Ještě dramatičtější byl průběh a spor o vstup do Strany národní jednoty u národních 

socialistů jako tradiční opory bývalého seskupení Hradu. Nemalá část vedoucích funkcionářů nakonec 

podpořila bez ohledu na názory členské základny likvidaci strany a vyhlásila vstup do SNJ. Rychlý zánik 

ještě nedávné státotvorné a vlastenecké strany podstatně i fakticky rozdělil vedoucí funkcionáře a jejich 

přívržence do třech táborů. Naopak čeští fašisté a menší pravicové strany neměli námitek proti rychlé 

likvidaci svých stranických struktur a jejich začlenění do SNJ. Ještě výrazněji než v bývalé agrární straně 

zaznívalo mezi těmito pravicovými seskupeními přesvědčení, že SNJ nebude stranou, která se zrodila 

z nutnosti, nýbrž, že se jedná o skutečný historický zlom, který má rysy revoluce, a že SNJ bude tou silou, 

která republiku zachrání. Čeští fašisté přispěli také, jak správně autor připomíná, k vystupňování 

antisemitských nálad, a to nejen ve svých řadách. Třetí část první kapitoly je věnována vzniku Národní 

strany práce jako loajální opozice a činnosti dalších opozičních proudů. J. Jetmar vcelku vystihl motivace 

vůdců předválečné sociální demokracie, která se stala organizační základnou budoucí NSP. Předseda 

sociální demokracie A. Hampl nejprve usiloval o možné spojení se Šrámkovým křídlem lidovců a s částí 

národních socialistů do středové Národní strany pracujícího lidu. Poté se rozhodl o přebudování tradiční 

strany do nového politického útvaru, podobného britské Labour Party. Tedy nejen jako strany pro dělníky, 

ale i pro příslušníky různých společenských vrstev. Změnu postoje vůči zbylému státu bylo možné 

zaznamenat u komunistů. V pomnichovském období zaujali pozici obhájců zbytku československé 

státnosti a demokracie a také prezidenta Beneše. V říjnu 1938 také přednesli návrh na vytvoření jednotné 



Národní strany práce společně se socialisty a lidovci. Komunisté již tehdy začali po svém rozpuštění 

v prosinci 1938 také budovat vlastní ilegální síť. Autor dále připomíná formování demokratické opozice 

v podobě Výboru na obranu republiky. Ilegální struktury začali také budovat ještě z podnětu prezidenta 

Beneše  jeho blízcí spolupracovníci z prezidentské kanceláře a z vedení sympatizujících politických stran. 

Nejotevřeněji proti novému režimu autoritativní demokracie pak vystupovalo Národní hnutí pracující 

mládeže (součást Národní strany práce). Protipólem radikálního levicového tábora se staly dle J. Jetmara 

opoziční skupiny krajní pravice. Zejména Gajdova Národní obec fašistická stupňovala své požadavky na 

očistu veřejného a politického života od bývalých stoupenců Hradu, židů a komunistů. Gajda sám musel 

čelit tlaku radikálů ve svém táboře, kteří ho vyzývali, aby se veřejně zřekl spolupráce se SNJ a převzal 

moc ve státě. Také část radikálů v pravicové Akce národní obrody se nezřekla myšlenky převzetí moci 

násilným způsobem. Jako nejproblematičtější ultrapravicovou skupinu charakterizoval J. Jetmar Vlajku - 

fašistickou organizaci, která se již od 30. let netajila záměrem na uskutečnění pravicového puče. Vlajka 

měla cíleně destabilizovat politický systém druhé republiky a uskutečnit pravicový puč, podněcovala 

perzekuci komunistů a židů. Výrazným prvkem posilujícím autoritativní charakter státu byla postupná 

nacifikace německé menšiny, která zůstala na území druhé republiky. Předsedou vlády R. Beranem byla 

legálně uznána i činnost NSDAP  na zbývajícím československém. území. Druhá hlavní kapitola podává 

přehled splněných a nerealizovaných návrhů reforem v režii SNJ. Autor připomíná důležitou roli 

prosincových zmocňovacích návrhů z roku 1938 či vztah nové vlády k menšinám, zejména k židům. 

V závěru autor nabízí zajímavou terminologickou úvahu nad užíváním pojmu „autorita“. Navrhuje užívat 

v kontextu  historiografickém termín „autoritářské demokracie“ místo sousloví „autoritativní demokracie“.   

Práce považuji za velmi dobře připravenou  a zpracovanou. Náměty mám dva - formální - v 

některých souslovích - zejména datum a událost, za číslicemi zůstala velká písmena - např. II. Republika, 

v práci zůstaly i některé pravopisné chyby či drobné faktické nepřesnosti. Připomínku mám k závěru na s. 

41, nejsem si jist, zda je přesná formulace, že došlo „ k radikalizaci a totalizaci obyvatelstva“. Domnívám 

se též bylo možné vypustit z textu i poslední „aktualizační“ odstavec, jeví se poněkud irelevantní. 

Autor si vybral velmi náročné téma, nejen z obsahového ale také z metodologického hlediska, které 

se v rámci svých možností a předloženého rozsahu práce pokusil zpracovat srozumitelně a přehledně. Opíral 

se při tom některé, byť významné tituly domácí literatury a o řadu dobových tištěných pramenů a tisk.  

 

Předkládaná 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“ svým zpracováním a 

obsahem splňuje požadovaná kritéria bakalářské práce  a proto ji  d o p o r u č u j i   k obhajobě 

a hodnotím klasifikačním stupněm  v ý b o r n ě  .  
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