
Posudek bakalářské práce Zuzany Minářové
Alfons Šťastný – zakladatel českého agrarismu

České agrární hnutí představovalo v minulosti jeden z výrazných fenoménů zdejšího politického
myšlení a dodnes skýtá mnohé otevřené otázky pro bádání na poli společenských a ekonomických
věd. Navzdory skutečnosti, že výrobní vztahy v českých zemích prodělávaly na přelomu 19. a 20.
století výrazný posun směrem k industrializaci, byli to právě agrárníci a agrární, později republikánská
strana, kteří představovali nejsilnější politický subjekt od svého vstupu do parlamentního volebního
boje v roce 1907. Tento zajímavý protikladný trend má řadu dílčích aspektů, mezi něž náleží rovněž
rovina ideového rozvoje agrarismu a vliv jeho tvůrců, stoupenců a propagátorů.
Zuzana Minářová se v této souvislosti soustředila při zpracování své bakalářské práce na osobnost
Alfonse Šťastného, coby zakladatele českého agrarismu a propagátora politiky českého venkova. Ve
své práci Minářová předkládá nerovnovážně pojatou biografickou studii. V rámci biografického
přehledu se zaobírá zejména kontextem Šťastného politického myšlení a jeho celkového programu,
který se snažil rozvíjet. Zejména pak je pozornost autorky soustředěna na devadesátá léta, která byla
rozhodující především pro autonomizaci agrárního hnutí jako takového. V této kompozici tak
upřednostnila období, významné pro předmět Šťastného aktivit, agrární hnutí, nikoli pro Šťastného
samotného, u něhož nejvýraznější období teoretické prace předcházelo. Z pohledu autorčina pojetí to
byl postup logický a smysluplný. Přesto tento časový úkrok vzhledem k Šťastného působnosti mohl
být lépe zdůvodněn a obhájen, takto se k jeho pochopení čtenář teprve „pročítá“ na stránkách práce.
Díky takto nastavené koncepci práce si nicméně autorka otevřela prostor pro vícevrstevnatou
konfrontaci sledovaného tématu. Jednak na linii agrarismus – liberalismus, rozvíjející se na pozadí
odklonu Selských jednot od  mateřské Národní strany svobodomyslné; zároveň ale v poměření dalších
vlivných osobností vstupujících do diskuse o budoucnosti a orientaci českého agrarismu proti či
paralelně s autoritou Šťastného. Vedle „filozofa z Padařova“ tak Minářová sleduje, a je třeba říci, že
citlivě konfrontuje, působení staročeského národohospodáře Cyrila Horáčka a významného aktivisty
Selských jednot a nakonec i spoluzakladatele agrární strany Stanislava Kubra. Alespoň naznačuje, byť
nevyužívá, rovněž další možnost relevantního srovnání, a to se zakladatelem Selských jednot na
Moravě Janem Rudolfem Demlem. V těchto srovnávacích pasážích autorka nejlépe prokazuje svoji
schopnost komplexního vidění problematiky, dokáže postihovat její podstatné, uzlové body a využívat
je k analytickému výkladu. Na druhé straně právě aspekt výkladovosti by mohl být v některých
případech posílen. Autorka postihne podstatu problému, správně nastaví otázku na níž však přijde
pouze kusá, příliš stručná odpověď. K vlastní analýze přistupuje Minářová až příliš úsporně, jakoby
s obavou a nadměrnou opatrností. Tímto způsobem kupříkladu na s. 22 reprodukuje autorka klíčový
dokument Šťastného, jeho Program rolnictva Rakouska, který by si, po mém soudu, zasloužil
detailnější analýzu i vzhledem k politické podstatě svého zaměření.
Některé výhrady mám rovněž k formální stránce předkládané práce. Připomínky lze vznést k některým
citačním odkazům na archivní dokumenty. Tak např. na s. 43, pozn. 124, autorka odkazuje na dopis
mezi A. Šťastným a E. Grégrem, u něhož však upřesňuje pouze jeho datum, neuvádí však archivní
uložení. Přitom mezi zpracovanými fondy není zaznamenán ani osobní fond A. Šťastného ani E.
Grégra, kde by bylo možno předpokládat uložení dopisu. To jsou formální pochybění, která zároveň
znepřístupňují užité materiály pro jejich dohledání. Pro přehlednost soupisu užité literatury by mělo
být samozřejmé, aby byla seřazena podle abecedy.

Autorka prokázala schopnost samostatné práce a předpoklady pro kvalitní analýzu, její práci proto lze
doporučit k obhajobě.

Vzhledem k výše uvedenému doporučuji přijmout práci k obhajobě a navrhuji její hodnocení stupněm
velmi dobrá.
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