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Rodan SVOBODA, Československá strana národně socialistická 

na Turnovsku 1918-1938, Praha 2010, 111 s. 

Autor se ve své bakalářské práci zabývá regionálním 

vývojem a působením ČSNS na Turnovsku, resp. v širší 

oblasti mladoboleslavského kraje, a to v poměrně dlouhém 

období celé meziválečné ČSR. Téma předložené práce bylo 

zadáno prof. J. Kuklíkem, práce byla poté zpracována a 

dokončena pod mým vedením. Autor látku uchopil 

v chronologickém sledu, kdy po nezbytném historicko

regionálním vymezení tématu analyzuje strukturální a 

personální vývoj místní organizace ČSNS. Těžištěm výkladu 

jsou především volby do místního městského a okresního 

zastupitelstva a zároveň i do poslanecké sněmovny Národního 

shromáždění ČSR; opomenuty nezůstaly ani biografické 

medailony místních předáků strany. 

Svobodův výklad odráží velmi dobrou znalost literatury 

k problematice národně socialistické strany ve sledovaném 

období (zejm. Harnovy práce včetně jeho edice programů 

národně socialistické strany), stejně jako základních prací 

k politickému a sociálnímu vývoji meziválečného 

Československa. Velkou pozornost - a to zcela nad rámec 

standartu běžného u bakalářských prací - R. Svoboda věnoval 

i studiu archivních pramenů. Bádal nejen v pramenech místní 

provenience uložených v SOkA Semily (Archiv města Turnova a 

Okresní úřad Turnov), nýbrž i ve stranickém archivu ČSNS 

v Národním archivu a v archivu Zemského úřadu tamtéž. 

Výsledky archivního výzkumu pak Rodan Svoboda vhodně 

propojil s informacemi a analýzou několika titulů místního 

národně socialistického i nepartajního tisku vycházejícího 

v uvedeném období na Turnovsku. Metodologicky R. Svoboda 



volil pro toto téma obvyklý postup analyticko

chronologického výkladu, který se pokusil doplnit o velmi 

podrobné zpracování statistických dat z jednotlivých 

volebních klání. Preciznější, resp. hypotetizující a 

výsledky vyargumentované závěry sběru těchto dat ovšem 

zůstaly poněkud stranou a sestavené tabulky tak mají 

především primárně dokumentační hodnotu. Podobná hlubší 

interpretace ovšem vyžaduje znalosti a schopnosti zkušeného 

politologa-historika a je evidentně nad rámec požadavků 

kladených na bakalářskou práci. Jako vhodnější by se mi 

jevil širší úvod věnovaný obecnému vývoji politických stran 

uvedeného období a jejich typologii; podobně bych uvítal i 

obsáhlejší a propracovanější rozbor pramenů a literatury 

v úvodní partii bakalářské práce. 

Výsledkem studia R. Svobody je velmi dobrý přehled o 

vývoji uvedené politické strany na Turnovsku. Vznikla tak 

poměrně cenná a v české historiografii dosud spíše 

ojedinělá sonda do lokálních struktur politických stran. 

Autor jasně prokázal nejen obecnou znalost tématu, pro dané 

téma nezbytný "Sitzfleiss", ale především analytické 

myšlení, schopnost práce se statistickými daty, 

s primárními prameny a v neposlední řadě i nadání 

zpracovat poměrně rozsáhlý časový úsek. Bakalářská práce R. 

Svobody je navíc napsána kultivovaným a čtivým jazykem. 

Nepochybně by stálo vzít za úvahu publikování jejích 

výsledků v regionálním historiografickém tisku. Práci 

hodnotím jako zdařilou a přínosnou a navrhuji její 

klasifikaci stupněm výborně. 

Praha, 28. 8. 2010 
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PhDr. Luboš Velek, PhD. 
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