
Petr Pravda: Komparace programu a politiky Československé strany národně 

socialistické a Československé sociální demokracie v letech 1945 až 1948 

Posudek bakalářské práce 

 

Petr Pravda předložil ucelenou práci na téma, které samo o sobě je podnětné a badatelsky zajímavé. 

Ostatně nejen dílčí, zvolené téma, ale rovněž celý historický kontext třetí republiky na sebe stahuje 

soustavnou pozornost badatelů a vyvolává řadu, byť často neřešitelných otázek a nekonečných diskusí. 

Jedním z „klasických“ témat je definice charakteru třetí republiky na pomezí deformované demokracie 

či předtotalitního režimu. S těmito obecnými definicemi bezprostředně souvisí rovněž hodnocení 

vývoje jednotlivých politických stran, a to nejen vůči klíčové pozici komunistů, ale rovněž mezi 

sebou, v rámci demokratického bloku obtížně se definujícího uvnitř a pod tlakem Národní fronty. 

Právě tento složitý vztahový potenciál se rozhodl podrobit zkoumání ve své bakalářské práci Petr 

Pravda. Soustředil se přitom na základní vztahovou linii dvou stran levicového spektra před- i 

poválečného vývoje, tedy sociální demokracie a národních socialistů. Jako svůj prvotní cíl si stanovil 

posouzení kompatibility stranických programů a celkové orientace obou subjektů, z nichž chtěl 

vyvodit potenciál vzájemné spolupráce, ať již dokonané, či nevyužité.  

Logický a autorem pečlivě sledovaný byl v této souvislosti širší historický kontext, který měl osvětlit 

možnosti poválečné spolupráce, v tom smyslu především pozadí vývoje exilové politiky v průběhu 

války, ale rovněž již společenské a politické situace, jak se vyvinula v složité etapě po přijetí nařízení 

Mnichovské dohody. Již v těchto prvotních popisných kapitolách autor prokazuje dostatečný cit pro 

téma, dokáže vybrat podstatné okolnosti a naopak potlačit vedlejší vývojové linie, které pro následnou 

analýzu nemají mnoho co přinést. Zároveň je patrné, že více než o programové aspekty stranického 

vývoje se autor zajímá o personální profilaci obou uskupení. Právě jednotlivé silné a určující osobnosti 

obou stran, respektive jejich politická působnost, orientují autora v tématu. Na výběr a zhodnocení 

pozic klíčových osobností Pravda hodně spoléhá. Je to patrné i u sledování role lidí, kteří stáli 

v okruhu obou zmíněných stran vzdáleně či zprostředkovaně, ale jejichž působení bylo aktuálně či do 

budoucna určující (prezident Edvard Beneš či Ladislav Feierabend). Ale jsou to opět osobnosti, a 

mohli bychom říci celková personální politika obou na konci války se znovu obnovujících stran, na níž 

autor staví jako na jedné z komponent své analýzy. V tomto případě se klíčovými osobnostmi pro 

zhodnocení (ne)spolupráce sociálních demokratů a národních socialistů jeví postava předsedy vlády a 

též předsedy sociálně demokratické strany, Zdenka Fierlingera či dalšího sociálního demokrata 

Bohumila Laušmana. Pokud jsme hodnocení vlivu osobností označili za jednu z výchozích komponent 

analýzy, potom tou druhou jsou uzlové fáze vývoje na cestě k možné spolupráci obou stran, jak je 

akcentuje autor. V jeho podání se to týká popisu najmě tří situací, kolem zavedení tzv. milionářské 

daně, úpravy platů státních zaměstnanců a konečně samotné únorové krize 1948.  

V tomto přístupu v analytické části textu nicméně spatřuji jistou slabinu. Vlastně vychází již ze 

zvolené a využité literatury. Ta je jednak poskládána z ryze českých prací, ale především se autor 

upnul pouze na sekundární literaturu, což považuji, vzhledem k definici tématu, za nedostatečné. Jeho 

hodnocení kontrapozice sociálních demokratů a národních socialistů de facto stojí na popisu reálných 

politických kroků klíčových osobností zvýrazněných v souvislosti s průběhem zmíněných uzlových 

událostí. Jinými slov právě proto, že autor nevyužil primárních zdrojů, nutně jeho analýza ustrnula u 

vnějších projevů politických pozic a nemohla jít do hloubky a pokusit se rozkrýt pozadí oněch 

známých vnějších projevů. Na jejich popisu totiž autor nemohl dojít k jinému závěru, než že spolu oba 

stranické subjekty nespolupracovaly tak, aby byly schopny se postavit tlaku komunistů. Řešení klíčové 



otázky, proč tomu tak bylo, Pravda ponechává na autoritativních hodnoceních sekundární literatury. 

Nelze říci, že by Pravda těmto autoritám podléhal, dokáže s nimi polemizovat a oponovat, problém 

spočívá v tom, že svoji oponenturu nemá mnohdy oč opřít, leda o odkaz na dalšího silného autora. Při 

popisu politického smýšlení Bohumila Laušmana například konstatuje, že jej historik Veber označuje 

za „politika kompromisu“, další autor Blažek dokonce za stoupence Klementa Gottwalda - a proti 

oběma autorům se svým názorem postaví: „Obě dvě tvrzení jsou sice pravdivá, ale také značně 

zavádějící. Tehdejší předseda sociální demokracie byl dle našeho názoru člověk pevných názorů, který 

se nebál riskovat za prosazení svých ideálů.“ (s. 42) Pro podporu svého stanoviska však následně jen 

obecně uvádí skutečnosti Laušmanova podílu na válečném i poválečném exilovém odboji. Obdobně 

nevěrohodně probíhá Pravdova polemika se stanovisky jiných autorů, např. s „brněnskou“ hodnotící 

pozicí při definování charakteru třetí republiky - s. 23n. -, kdy rovněž demonstruje odvahu k polemice, 

ale pro nedostatek pádných argumentů tyto jeho střety vyzívají značně nejistě.  

Autorova argumentační linie je navíc částečně znejišťována rovněž jistou povrchností při práci s fakty. 

Ne že by s nimi zacházel ležérně či dokonce svévolně, problém spočívá v čemsi jiném. Autor je 

zahleděn do své úvahy natolik, že nevnímá potřebu čtenáře opřít se o pevné mantinely jeho argumentů. 

Příkladů je možno uvést víc, tak např. při hodnocení působení první vlády na osvobozených územích 

autor konstatuje: „Už místo jednání dávalo komunistům výhodu.“ (s. 20) Jistě, to by ale musel zmínit, 

kde ona jednání probíhala. Obdobně na s. 16 hodnotí Benešův politický vliv: „Nebojíme se říci, že 

prezident Beneš svojí personální politikou nechtěně přispěl ke snazšímu ovládnutí demokracie lidmi, 

kteří byli pro jednotný postup s komunisty.“ Zde vyvozuje podstatnou Benešovu roli při podlomení do 

té doby silných pozic sociální demokracie, aniž by však před tím zmínil a popsal jeho skutečný vliv na 

sestavování exilových vlád; tyto podstatné okolnosti tak pro čtenáře vyplývají jen z obecného kontextu 

práce. Autor zastává často silná stanoviska, nepopírám, že mnohdy oprávněná a správná, ale 

nedostatečně je dokládá, „vyargumentovává“. Celý argumentační řetězec pak působí místy zkratkovitě 

a neúplně. Opakuji, velkou měrou se na této slabině podílel výběr literatury, zejména s ohledem na 

záměr posouzení programových východisek obou stran. V syntetizující části se oproti tomu autor opět 

dostává na pevnou pozici, a to díky svému bystrému úsudku a schopnosti kvalitní kompilační práce.  

Z formálního hlediska nemám k práci vážnější výhrady. 

Práce jako celek působí kompaktně a dokládá autorovu schopnost orientace ve zvoleném tématu, jakož 

i jeho dostatečné zvládnutí a zpracování. 

 

 

S ohledem na výše uvedené doporučuji práci připustit k obhajobě a s ohledem na průběh řízení 

ohodnotit na škále velmi dobře – dobře.   
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