
Oponentní posudek na práci Zuzany Minářové Alfons Šťastný – zakladatel českého 
agrarismu.

Bakalářská práce kolegyně Minářové je věnována osobnosti Alfonse Šťastného. Práce je 
opřena o některé méně dostupné prameny archívního charakteru (byť nikoli přímo k osobnosti 
Šťastného, nýbrž ke kontextu jeho myšlení), o prameny vydané a jistý okruh relevantní 
primární i sekundární literatury, který může být relativně velký, leč z určitých důvodů ho 
nelze zcela přesně určit (viz níže).

Autorka pracuje se třemi konkrétními výzkumnými otázkami. Za prvé, zda lze ve myšlenkách 
Alfonse Šťastného vidět ideové nebo prakticko politické kořeny českého agrárního hnutí 
(„Protože Alf. Šťastný stál na jeho začátku bývá mnohými označován jako jeho zakladatel. Je 
ale toto pojmenování odpovídající?“). Za druhé, proč se Šťastný neangažoval v agrární straně 
po r. 1900 („Proč nacházíme Šťastného jako výraznou figuru především v devadesátých 
letech a později se zdá být upozaděn?“). Za třetí, jaká byla situace českého venkova v 90. 
letech 19. st. a jak ji popisovali někteří Šťastného současníci („A v neposlední řadě v jaké 
situaci se nacházel český venkov v 90.letech a jak na problémy v zemědělství pohlíželi 
Šťastného současníci.“).

Předmět je tedy zvolen relativně široký – ideový profil Šťastného, jeho srovnání s jeho 
současníky a následovníky, jeho role v ideovém a prakticko politickém vývoji agrárního 
hnutí, problémy českého venkova v 90. letech 19. st. – , po mém soudu širší, než bylo možno 
v rozsahu bakalářské práce odpovídajícím způsobem pojmout. To ještě umocňuje skutečnost, 
že autorka do jisté míry podcenila otázku koncepční, tj. předběžné rozhodnutí, jaký typ práce 
chce vlastně napsat – zda práci biografickou, s důrazem na životní osudy dané osobnosti, 
nebo práci doxografickou, s důrazem na analýzu ideového profilu dané osobnosti. Výsledkem 
je, že kombinuje obojí, což bude možná jedna z příčin následujícího.

Ještě větší problém totiž vidím v tom, že autorka nedokázala udržet myšlenku na zodpovězení 
výzkumných otázek a v samém textu práce se od nich odchyluje až do té míry, že její závěr –
který se ke zmíněným otázkám vrací – lze pokládat za doložený jen částečně. To neznamená, 
že ve svém textu neříká zajímavé věci – nepochybně říká, zejména co se samotných 
Šťastného názorů týče a to je jistě důvod, proč je práci principiálně možné k obhajobě 
doporučit – , ale z nemalé části bohužel k jiným problémům, než jaké slibuje řešit v úvodu a 
k jakým se vrací v závěru.

Markantní je to v druhé výzkumné otázce. Za důvod, proč se Šťastný neangažoval v agrární 
straně po r. 1900 označuje autorka v závěru práce jeho věk a/nebo jeho zálibu v „selském 
způsobu života“, jeho snahu zůstat blízko „svým sedlákům“ a nechuť k politické kariéře (s. 
49). I kdybychom nechali stranou, že v druhé věci autorka možná příliš podléhá Šťastného 
stylizaci – jak by totiž šlo s tímto vysvětlením třeba dohromady, že ještě v r. 1895 se nechal se 
svou nechutí k politické kariéře zvolit do zemského sněmu – , hlavní problém tkví v tom, že 
tento závěr nemá žádný podklad v předchozím textu. V kapitole, která jediná by se mohla této 
výzkumné otázce nejspíš věnovat (kap. 5) se totiž autorka věnuje 90. létům 19. st. a končí 
splynutím Selské jednoty s agrární stranou v r. 1900, přičemž ony hypotetické důvody 
Šťastného odchodu do ústraní jsou zde rovněž pouze konstatovány (s. 47). Pouze mimoděk 
přidává autorka v jiné části práce ještě jeden důvod – ve výkladu neúspěchu Selské jednoty se 
zmiňuje Šťastného nedostatek organizačního talentu, o němž shodně hovoří více autorů (s. 
36) – , v závěru jej však nezmiňuje.



Podobně v první výzkumné otázce v kap. 4 (nazvané navíc nešťastně „Ideové zdroje 
Šťastného selského agrarismu“, přitom v ní autorka neřeší, z čeho nebo koho Šťastný 
vycházel, ale co Šťastný tvrdil a kdo vycházel z někoho). Vzhledem k výzkumné otázce a 
vzhledem k tvrzením v závěru (myšlenková provázanost agrární strany se Šťastným, 
duchovní otec českého agrarismu, kořeny politického agrarismu u Šťastného, s. 49) bych 
očekával srovnání Šťastného třeba s agrárními programy po r. 1900 nebo v meziválečném 
období. Nebo jeho srovnání s teoretiky a ideology agrarismu. Autorka však soustředila svou 
pozornost na výklad samotných Šťastného názorů a názorů jeho současníků, nikoli na spojení 
mezi Šťastným a pozdějším vývojem (toho se týkají jen s. 27-28). Provázanost s ideovým 
profilem agrární strany by snad mohla být spatřována v tom, že Kubr jako hybatel první vlny 
agrarismu jako samostatné strany i jako ideologie mohl být ovlivněn Šťastným – autorka to
sice tvrdí (s. 34), ale ničím to bohužel nedokládá (skutečnost, že něco přijde později ještě není 
důkaz, že mezi starším a novějším existuje příčinná souvislost).

Třetí výzkumnou otázku pak autorka zodpovídá z té části, která se týká názorů Šťastného 
současníků Horáčka a Kubra (v kap. 4), situaci českého venkova – nebudeme-li chápat jako 
obraz českého venkova obraz, který vykresluje sám Šťastný – věnuje autorka v textu práce 
dvě strany (s. 23-24) a v závěru už se na ní nedostává.

Kapitolou samou pro sebe je pak literární styl a ediční práce. 

Co se první věci týče: Stylistická stránka studentských prací je trvalým problémem a nejinak 
je to bohužel i v této práci. Běžně se v ní setkáme s větami jako „Co mu ale vytýká a v čem 
spatřuje nemožnost osoby Alf. Šťastného jako vůdce agrárního hnutí je za prvé skutečnost 
(…)“ (s. 36) nebo „Avšak i přes začlenění Alf. Šťastného do agrární strany, on sám se v ní 
aktivně neangažuje.“ (s. 47). Jistá stylistická topornost by ale sama o sobě už za zmínku 
nestála, navíc jde o práci bakalářskou a to umožňuje mnohé omluvit. Autorka však napájí 
jazyk akademického textu také řadou těžko přijatelných hovorových výrazu. Zvláštní zálibu 
našla ve výrazu „partaj“ (např. s. 30, 35, 46) Nebo když autorka hovoří o neúspěchu jedněch 
Šťastného novin, dozvíme se, že „Názory na takový schnelle Ende se různí.“ (s. 17) –
dovoluji si upozornit, že i kdybychom přijali tento hovorový germanismus jako literární 
licenci, konec je v němčině středního rodu…

Co se druhé věci týče: Autorka kombinuje v poznámkách pod čarou model zkrácené citace 
náležející k tomuto stylu s modelem náležejícím k harvardskému stylu (např. s. 37, 41), navíc 
některé odkazy zkrácené jsou a jiné nikoli. U citací z pramenné edice v některých případech 
zcela chybí odkaz na onu pramennou edici, je uveden pouze odkaz na samotný archivní 
dokument (např. pozn. 103, 112, 118 atd.). Některé zdroje v práci použité nejsou uvedeny 
v seznamu literatury (např. Franěk, Křen a Kubačák s. 23, Marx s. 24 (mimochodem, Kapitál 
opravdu nevyšel v r. 1848…), Šouša s. 37, Kučera s. 42). Seznam literatury není v abecedním 
pořadí a vedle vynechaných zdrojů jsou v něm chyby (Navrátil). Většinou používá tamtéž, ale 
někdy „tam.“ (např. s. 13, 32). Názvy textů v poznámkách pod čarou jsou někdy uvedeny 
kurzívou a někdy ne, kolísá také velikost fontu. Nejednota panuje v názvech institucí (nikoli 
v označení, ale přímo v názvech). Někdy se v textu hovoří o Staročeších (s. 13, 29, 33), někdy 
o staročeších (s. 7, 42). Někdy o Mladočeské straně (s. 33), někdy o mladočeské straně (s. 38), 
někdy Mladočeších (s. 34), jindy o Národní straně svobodomyslné (s. 41) a opět jindy o 
mladočeské straně svobodomyslné (s. 37). Atd. 



O překlepech, neopravených velkých písmenech po tečce v číselných údajích, chybně 
umístěných mezerách před a za tečkami v případě číselných údajů a dalších drobných 
nedostatcích už ani hovořit nebudu.

Shrnutí: Práci doporučuji hodnotit známkou 2-3 v závislosti na průběhu obhajoby.
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