
Zápis 

z obhajoby disertační práce pana PhDr. Martina Poláška 

konané dne 12. září 2011 

téma práce: ,,Josef Macek a programové debaty v Československé sociálně demokratické 
straně dělnické (ČSDSD) v letech 1924-1938" 

přítomní: 
prof. Pavel Barša, Ph.D. 
doc. PhDr. Ing. Antonie Doležalová, Ph.D. (oponentka) 
doc. Vratislav Doubek, Ph.D. 
prof. PhDr. Miloš Havelka, CSc. (školitel) 
doc. PhDr. Jiří Kocián, CSc. 
doc. PhDr. Ing. Milan Znoj, CSc. (předseda) 

Předseda komise doc. Milan Znoj zahájil obhajobu a představil přítomným kandidáta. 

Školitel prof. Miloš Havelka představil doktoranda a seznámil komisi s uchazečem a 

jeho dizertační prací. 

Kandidát seznámil přítomné se svou disertační prací. Sdělil zejména: 

Vymezil předmět zkoumání v užším slova smyslu (všechna vystoupení a zvláště polemická 

vystoupení k programovým otázkám, kterými různí aktéři v rámci politické strany prezentují 

své postoje k různým problémům a kterými se zároveň snaží zapůsobit na programový profil 

strany a v tomto smyslu na politiku strany, pro potřeby práce ale omezeno na otázky 

obecnějšího rázu - teoretické). 

Představil tři výzkumné otázky (1. jak se programové debaty v ČSDSD v daném období 

vyvíjely ve svém sledu, tedy např. jakou měly dynamiku nebo nakolik stabilní byly postoje 

jednotlivých aktérů, 2. jaké byly rámcové a zvláště institucionální podmínky programových 

debat (kde se debatuje, jaké je věcné zázemí apod.) a kdo se jich účastnil, nebo je alespoň 

mohl sledovat, současně podotázka, zda lze v programových debatách daného období 

vysledovat nějaké stabilní konfliktoí linie strukturálního rázu (konkrétně mladí/staří, 

teoretikové/praktikové, intelektuálové/ne-intelektuálové), 3. lze vysledovat v programových 
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debatách v daném období nějaké výrazné konfliktní linie ideového rázu v postojích ke čtyřem 

vybraným problémům (založení socialismu, role inteligence v socialistické straně, vztah ke 

státu, otázka vhodných cest k socialismu). Představil nástroj odpovědi na výzkumné otázky 

(konstrukt tří proudů, principy jejich vymezení, marxismus jako hypotetická osa rozdílů, dvojí 

význam marxismu v debatě). 

Nastínil strukturu práce (tři bloky: chronologický, strukturální, obsahový, role Josefa Macka 

ve výkladu) a zdůvodnil ji. 

Poukázal na metodologické otázky v širším i užším slova smyslu (konstruktivistický přístup, 

disciplinární zakotvení, míra zpracování tématu, prameny) 

Představil hlavní závěry práce: 

1) každá debata probíhá v nějakém kontextu ( dva vnější faktory klíčové pro motivaci aktérů:

rozkol sociální demokracie na počátku 20. let a nástup hospodářské krize v 30. let); 

2) v programové diskuzi se objevily tři proudy (pravicový, levicový a středový (status quo)) a

osou sporu byl marxismus (někdy explicitně, někdy implicitně); konkrétné témata se během 

debaty měnila, ale její osa (marxismus) zůstávala stejné; 

3) marxismus byl diskutován ve dvojím smyslu, obsahovém (jako nástroj analýzy a úběžník

řešení problémů příp. postupu strany) a symbolické (jako nastroj tradiční stranické mobilizace 

a identity, současně jako „klacek" jímž je možno potírat vnitrostranického protivníka - jak 

z pozic marxistických tak antimarxistických); 

4) debata probíhala především formou paralelních monologů, konflikt probíhal především

mezi pravicovým a levicovým proudem, proud středový do debaty zasahoval z různých 

důvodů méně, ale jeho vliv nebyl o nic menší 

5) po strukturální stránce byla debata debatou intelektuálů v dělnické straně a třebaže jádro

sporu bylo ideové měla debata velmi výrazný generační rozměr a s ním souvisela pozice 

v hierarchii strany 

Poté oponenti přednesli závěry svých posudků: doc. Antonie Doležalová osobně, za 

nepřítomného prof. Zdeňka Kárníka ( omluven pro nemoc) tak učinil doc. Kocián. 

Kandidát Martin Polášek odpovídá na posudky oponentů: 
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Rozdělil připomínky do několika kategorií, vyložil ovšem jen část protože komise dala 

přednost rozboru dalších otázek přímo v diskusi. Řekl zejména: 

I. za překlepy apod. se omluvil, problém s některými prvky citační normy je spíše

nedorozuměním.

2. volba r. 1924 jako počátku (více důvodů: dostupnost pramenného materiálu; návrat

Macka do strany; rok 1924 jako počátek stabilizace po rozkolu na začátku 20. let a

snahy o vytvoření nové identity strany - zatímco před I. světovou válkou šla politika

a program strany ruku v ruce, počátkem 20. let praktická politika daleko předběhla

program a identitu strany a přičemž přinejmenším zbytek 20. let je snahou si

programově ujasnit, co to vlastně strana počátkem 20. let udělala a co z toho pro ni

vyplývá do budoucna); zásadní rozdíl mezi tzv. marxistickou levicí před rozkolem a

levicovým proudem po rozkolu).

3. vymezení programové debaty jako debaty o teoretických otázkách (metodologická

volba, zejména I. teoretické otázky a nikoli každodenní požadavky jako základ

zařazení strany na klasických škálách nebo ke stranické rodině, základ osmyslovávní

konkrétních požadavků 2. rozdíly v praktických požadavcích menší, spor o smysl

požadavků častější než o ně samé 3. charakter zdrojů (na příkladech,

s pravděpodobnými důvody) 4. zájem o programový profil (snahu ovlivnit

programové dokumenty, nikoli promítnutí do konkrétní politiky) a proto vynechání

fáze přenosu programových postulátů do praktické politiky

4. otázka kontextu debaty a míra zohlednění vnějších faktorů (vnitřní perspektiva,

současně ale propojení vnitřních proudů s vnějšími okolnostmi tam, kde to pokládal za

smysluplné Gak obecné faktory motivace, tak konkrétní použité v chronologickém i

obsahovém bloku), rovněž pragmatické důvody v potřebě omezit zkoumané faktory

na ty, jež bylo možno dobře doložit; vyjádření ke konkrétním návrhům z posudků

(např. tzv. pokrokový socialismus, starší debata o inteligenci, Masaryk, opozice 1926-

29, míra zahrnutí těchto problémů do textu).

5. smysl a koncepce jednotlivých bloků ( delší citace v chronologické části používány

nejen proto, aby čtenář mohl sám pracovat s některými údaji, ale hlavně proto, že se

k němu vrací a srovnání provádí v průřezu obsahovém; současně znovu osvětlen

smysl obsahového průřezu - neslouží primárně tomu, aby ukázal filiaci jednotlivých

názorů ale k tomu, aby se ukázalo, že spor o marxismus nebyl jen sporem o

slovo/heslo marxismus, ale že tento spor měl skutečně také obsahový rozměr, že ti,
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kteří stáli v daném sporu na různých stranách zastávali i v konkrétních otázkách 

odlišný postoj; uvedeno na konkrétních empirických příkladech) 

6. proč byl marxismus tak podstatný (pro otázku identity strany, program a jeho ideový

páteř větší význam než pro strany jiné a proč, hodnoty a symboly, metaforicky: byla to

abeceda a gramatika jazyka, kterým se pak vyjadřoval konkrétní požadavky); dále

proto, že konkrétní požadavky nemusely být prosazovány jen programem, ale také

personálně; konečně proto, že největší o tento druh debaty měli největší zájem ti,

kdož měli k vedení jakékoli debaty největší předpoklady (intelektuálové strany),

v jistém smyslu tedy otázka zdrojů.

7. jak je možné, že marxismus sloužil k vymezení vůči KSČ nebo vnitřnímu štěpení, ale

nebyl problémem usednout v koalici s pravicovými stranami? proti pravici stačilo říci

„marxismus" Gehož interpretace zahrnovala mj. možnost koalice), ale KSČ nebo

levicový proud používali stejný slovník ale s jinými významy, marxismus byl ideovou

páteří strany a symbolem, pro vedení strany proto bylo důležité vybojovat vlastní

interpretaci marxismu jako autentickou, pravice ji nezpochybňovala zatímco KSČ ano

a levicový proud byl rezervovány.

8. sociální a názorový profil parlamentních zastoupení strany - metodologické problémy

řešení; pracovní empirická zjištění (akademikové a v tomto smyslu intelektuálové

zastoupeni nadproporčně, v užším vedení strany výrazně nadproporčně).

Oponenti se k vystoupení kandidáta nevyjádřili. 

Diskuse: 

Havelka - nejasné disciplinární zakotvení práce ( dějiny idejí, diskurs atd.), některé další 

podněty ke způsobu zkoumání (programová debata jako vytváření politického jazyka 

komunikace strany) 

Polášek - původně měla být práce zaměřena na dějiny idejí a podat komparaci s vývojem ve 

středoevropském kontextu (Rakousku, Německo), ale v průběhu práce posun k 

„sociologickému" rozměru debaty 

Havelka - co byl meziválečný marxismus a jak je možné je začlenit českou debatu do 

mezinárodního kontextu? 
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Polášek - mnoho marxismů, středový proud marxismus obnovené II. Internacionály s vlivem 

SPD, levicový proud kombinace návratu k Marxovi samému a austromarxismu. 

Doubek - připomínka k časovému vymezení práce; otázka jak je spojena debata s generační 

obměnou 

Polášek - generační štěpení Je zahrnuto v základní analýze jako jedno ze základních 

strukturálních štěpení 

Znoj - proč je marxismus osou sporu a Macek v centru, je to volba, s níž souhlasí, ale přináší 

úskalí (marxismus nabízí slovník, který je vždy ve vztahu ke KSČ - a vlastně v tomto 

konfliktu vyznívá v neprospěch sociální demokracie, KSČ v tomto nasvícení zásadová), 

mohla být použita jiná osa sporu, která by sociální demokracii více legitimizovala 

Polášek - znovuzdůvodnění klíčové role marxismu 

Havelka - problém esenciální povahy pojmů pravice a levice 

Polášek - s odkazem na úvodní pasáže práce znovuodmítutí esenciální povahy použitých 

pojmů 

vyhlášení výsledku tajného hlasování: 

Komise navrhla udělit titul doktor (Ph.D.) 

Zapsal: PhDr. Vilém Novotný, Ph.D. 

Podpis predsedy komise 
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