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Jan Brož zaměřil v bakalářské práci pozornost na vývoj, činnost a vnitřní posuny ve 

směrování politiky Československé sociální demokracie ve druhé polovině roku 1947 a na 

proměny postojů československých komunistů a národních socialistů k této straně v uvedené 

době. U obou těchto stran se pokusil analyzovat a porovnat jednotlivé aspekty a proměny jejich 

vztahu k sociální demokracii. Na základě studia literatury a tištěných pramenů se pokusil autor 

vcelku zdařile analyzovat vnitrostranický vývoj v sociální demokracii a upozornit zejména na 

činnost a cíle těch proudů ve straně, které se od sebe odlišovaly názorem a zájmem na 

spolupráci s komunisty. Svůj výklad zasadil J. Brož do kontextu vnitropolitického vývoje a 

soustředil se zejména na ty události v ČSR ve druhé polovině roku 1947, v nichž sehrávali 

sociální demokraté důležitou či specifickou roli. Jednalo se zejména o listopadový sjezd strany 

v Brně či o politické dění kolem milionářské dávky, respektive s ní související důsledky dohody 

mezi komunisty a sociálními demokraty. Tato dohoda ukázala, jak správně uvádí autor, 

vyhrocující se vnitrostranické napětí, které provázelo nadále i okolnosti příprav a průběhu 

listopadového sjezdu sociální demokracie v Brně. V kapitole věnované sociální demokracii autor 

přiblížil atmosféru uvnitř sociální demokracie po volbách v květnu 1946 a charakterizoval 

vnitrostranické spory mezi pravicí a levicí strany. V kapitole o Komunistické straně 

Československa se věnoval jejímu poválečnému postoji k sociální demokracii a změnám v 

taktice a v přístupu komunistů k sociální demokracii po volbách 1946. Upozornil na velký zájem 

komunistů ovlivňovat cíleně dění uvnitř sociální demokracie včetně výsledků brněnského sjezdu 

a volby nového předsedy strany. V kapitole o Československé straně národně socialistické 

autor upozornil na výrazný posun a proměny, jimiž prošel poměr ČSNS k sociální demokracii od 

voleb v květnu 1946 do podzimu roku 1947. Věnoval pozornost ohlasu národních socialistů na 

zářijovou dohodu sociálních demokratů s komunisty, a nadějím, které vkládali národní socialisté 

do listopadového sjezdu sociální demokracie a jejich interpretaci výsledků sjezdu z Brna. J. Brož 

zdůraznil snahu sociální demokracie vyprofilovat se v politický subjekt, který usiloval o vlastní 

nezávislou cestu a být i jakýmsi vyvažujícím politickým činitelem, který měl plnit funkci subjektu 

tlumícího napětí uvnitř Národní fronty. To se však nedařilo, důvodem jistě byly přetrvávající 

permanentní vnitřní neshody, programové spory o stranickou linii či personální konflikty. Autor 

správně podotýká, že sociální demokracie tak zůstala mnohem více stranou oslabovanou 

vnitřními spory, než konsolidovanou silou. Obě další sledované strany se pak na základě 



výsledků brněnského sjezdu a volby B. Laušmana novým předsedou snažily nadále dosáhnout 

výhody ve smyslu sblížení a úzké spolupráce se sociálními demokraty. Způsob naplňování 

tohoto cíle komunisty a národními socialisty, jak podotýká J. Brož, se zásadně odlišoval. 

Komunisté se v této době již nacházeli v ofenzivní fázi postupu, který je měl dovést k převzetí 

moci, čemuž odpovídal i přístup k ostatním stranám. Neponechávali nic náhodě a uvnitř sociální 

demokracie aktivizovali levicovou skupinu. Přesto se ani komunistům v posjezdovém období 

sociální demokracie nepodařilo zajistit podmínky, aby s nimi nově zvolené vedení sociální 

demokracie bezvýhradně spolupracovalo. Podobně jako komunisté, i národní socialisté nebyli 

úspěšní ve své snaze získat sociální demokraty pro užší spolupráci. Národní socialisté tehdy 

interpretovali výsledky brněnského sjezdu v podstatě jako vítězství těch sil, které povedou 

sociální demokracii k odklonu od levicového kurzu a od bezvýhradné spolupráce s komunisty. 

Práci považuji za velmi dobře připravenou a zpracovanou. Autor si vybral zajímavé téma, 

byť v odborné či memoárové literatuře a publicistice často zpracované. V rámci svých možností a 

stanoveného rozsahu práce se J. Brož vyrovnal se zpracování této otázky vcelku se ctí. Oceňuji 

jeho pokus o srovnání postupů a taktiky všech tří sledovaných stran a o vlastní interpretaci vývoje 

vztahů mezi politickými stranami ve složité etapě vnitropolitického vývoje v ČSR. Předkládaná 

práce Jana Brože „Boj o sociální demokracii ve druhé polovině roku 1947“ 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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