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Bakalářská práce Pavla Balouna v sobě skrývá řadu rovin. První rovinou je 

analýza charakteru, témat a autorského zázemí ve své době nepříliš významného a asi i 

proto dosud historiografií opomíjeného časopisu Česká stráž. Druhou rovinou je 

problematika národních menšin v Čechách na přelomu 19. a 20. století, zejména pak 

problematika života Čechů v tzv. uzavřeném území. Třetí rovinou je politický, názorový 

a v neposlední řadě i stranický vývoj tří sice začínajících ale současně již poměrně 

významných osobností české politiky počátku 20. století: C. Horáčka, V. Choce a E. 

Koernera. Čtvrtou rovinu představuje zasazení tří výše zmíněných témat do celkového 

kontextu politického a národnostního vývoje české společnosti sledovaného období. 

Pramenně Pavel Baloun svoji práci opřel předně o analýzu časopisu Česká stráž, 

tj. analýzu převládajících témat a diskursů odehrávajících se na jejích stránkách, dále 

pak o archivní výzkum v četných osobních fondech, zejména pak v fondu V. Choce, C. 

Horáčka ale i T. G. Masaryka (jeho korespondence s J. S. Macharem). Z relevantních 

pramenů chybí snad jen prameny úřední (tj. reflexe ČS politickými úřady). Autor 

pracoval i s některými edicemi (např. korespondence Kramář – Masaryk). Celkově lze 

říci, že si vybral velmi širokou a reprezentativní pramennou základnu a dokázal ji 

náležitě vytěžit. Výsledkem je tak řada dosud neznámých nebo přinejmenším 

nevyužitých poznatků. Nezbývá než konstatovat, že práce P. Balouna v tomto směru 

dalece překračuje nároky kladené na bakalářské kvalifikační práce. Vedle pramenné 

základny se P. Baloun opřel i o odpovídající množství relevantní literatury, byť mu 

bohužel některé důležité zahraniční tituly unikly. Z těchto bych jej chtěl jmenovitě 

upozornit zejména na sborník  Schutzvereine in Ostmitteleuropa.1 Nejen že se tento 

sborník eminentně dotýká sledovaného tématu, ale nabízí i řadu metodologických 

postřehů, které by P. Balounovi přišly nepochybně vhod. 

Práce P. Balouna však horizont bakalářských prací přesahuje ještě v jednom 

směru, a tím je jeho snaha o metodologické zakotvení tématu. Tato snaha je u 

bakalářských a často i diplomových prací mizivá, u Pavla Balouna naopak možná 

                                                 
1 Peter HASLINGER (ed.), Schutzvereine in Ostmitteleuropa. Vereinswesen, Sprachenkonflikte und 
Dynamiken nationaler Mobilisierung 1860-1939, Verlag Herder-Institut, Marburg 2009. 



dominuje nad tématem samotným. Tuto snahu a tento přístup je třeba vysoce ocenit, byť 

jako oponent s některými nápady a záměry P. Balouna nesouhlasím, resp. je nepovažuji 

za šťastné. P. Baloun si vybral hned několik teorií z kuchyně evropské historiografie, 

jejichž pomocí chce interpretovat děje na stránkách ČS, resp. v českých menšinách atd. 

Zcela upřímně konstatuji, že někdy méně je více… Neklade si totiž zjevně otázku, zda a 

do jaké míry je aplikace té které teorie/metody účelná a použitelná pro české prostředí. 

Autor se tak sám dostává do určité pasti, kdy automatická aplikace západoevropských 

teorií a metodologií na velmi odlišné středoevropské prostředí často nesedí; stejné platí i 

o roubování různých politologických či sociologických konceptů odvozených od dějů 

poloviny 20. století na společnost 19. století. 

Je zjevné, že P. Balouna zaujaly např. teoretické práce P. Bourdieu a M. 

Foucaulta. Nic proti tomu, ale obávám se, že jejich aplikace na české prostředí leckde 

pokulhává. Konkrétně např. že diskurs boje ras, jehož počátky údajně nalezneme v 17. 

století, se v první polovině 19. století přepisuje (autor zřejmě nedopatřením používá 

slovo „připisuje“ – s. 2) do boje tříd, příp. boje ras v medicínském a biologickém 

smyslu. Nechci posuzovat situaci ve Francii, ale obávám se, že zmíněný přepis na české 

prostředí uvedeného období nelze použít, a to ani pro případ vztahu k židovské 

komunitě, neboť jak v poslední době jasně ukázal M. Frankl, nebyl český antisemitismu 

primárně rasový, resp. rasoví antisemité tvořili nepatrnou a zcela okrajovou část 

českého antisemitismu jako celku. Už vůbec bych si nedovolil tvrdit, že se v habsburské 

monarchii na konci století boj ras mění „v diskurs o jediné rase sledující její čistotu… se 

transformuje ve státní biologický a centralizovaný rasismus (rasovou analýzu).“ (s. 2). 

Podobně např. B. Andersona Představy společenství příliš neodpovídají realitě 

multietnické reality české/rakouské společnosti, kde navíc industriální modernizace 

následovala až za nacionální (což je rozdíl ve srovnání se západní Evropou, zejm. 

Anglií či Francií, potažmo USA). V tomto kontextu poukazuji též na nejasný text na s. 

40, který se zabývá problematikou sčítání lidu. Není jasné, zda si autor uvědomuje 

problematičnost aplikace Andersonových výroků na rakouské poměry. Další teorií, 

kterou P. Baloun aplikuje, je teorie stranických cleavages. Nesouhlasím zejm. 

s tvrzením, že staročeši oproti mladočechům stáli v teritoriální dimenzi blíže „centru“ a 

mladočeši blíže „periferii“. Chce-li autor použít tuto teorii, pak je třeba se nejprve 

rozhodnout, co je pro českou politiku centrem? Je to Praha či Vídeň? Domnívám se, že 

obě uvedené strany byly ve vztahu k Vídni, tj. centralismu a stranám centra (např. 

německoliberální strany, ústavověrný velkostatek aj.), evidentně „periferními“ stranami. 



Opatrný bych ve funkční (nikoliv „funkcionální“, jak je uvedeno) dimenzi českého 

cleavages byl i v tvrzení, že staročeši představují v štěpící linii stát x církev spíše 

„církevní“ pozici (s. 29). 

Za problematické mám i nakládání s určitými termíny; rozhodně by bylo na 

místě jejich bližší vysvětlení v textu nežli jejich přímé kategorické užívání. Např. za 

terminologicky příliš gumové považuji zacházení s termínem „národní obrození“ 

v kontextu přelomu 19. a 20. století. Chybí mu nejen autorova definice, odkazy na 

literaturu, ale především vysvětlení, proč o českém národním vývoji na přelomu století 

hovoří jako o národním obrození (s. 2), když většinou závěr tohoto procesu formování 

moderního českého národa bývá kladen do staršího období. Stejně bych byl opatrný i 

s používáním termínu „germanizace“, dokonce „systematická germanizace“ (s.8 či 39). 

Slovo germanizace má v historiografii poměrně jasný významový obsah, který ovšem 

odmítám používat jako hrozbu pro Čechy na přelomu století a i pro české menšiny. 

Autor tady asi měl opatrněji nakládat s převzetím dobového výrazu – ostatně i tehdy 

přestřeleného a úmyslně tendenčně používaného – do svého odborného textu.2 Také si 

v uvedeném diskursu nejsem zcela jistý uvedenou etymologií slov kraj/krajina jako 

něčeho ve smyslu okraje celku (s.9). Kraj je staré slovo používané v hlubokém 

středověku, jeho původ bych proto v našem diskursu možná viděl spíše v německém 

Kreis, tedy v dávné správní jednotce. Úsměvně působí kontrapozice sociálních statutů 

„středostavovský“ a „buržoazní“, zejm. když oním buržoou má být „řezník“ (s. 13). 

Téma obranářských spolků P. Baloun představuje jako obranu před „silovým 

tlakem německého národa… rozuměj – ‚systematickou‘ – germanizací (s.8)., což 

považuji za převzetí dobové prezentace účele své existence ze strany vlastních jednot. 

Ve skutečnosti ale tyto jednoty měly spíše bránit odnárodnění příslušníků vlastního 

národa, mobilizovat své vlastní síly a současně pomáhat udržet v minulosti nabyté 

pozice (např. ve školství, samosprávě, držbě velkých pozemkových celků). Tyto spolky 

tak nejen bránily vlastní ohroženou identitu etnických společenství v národnostně 

smíšených oblastech, ale byly i specifickou reakcí na projevy hospodářské a sociální 

modernizace (např. zvýšená migrace obyvatelstva za prací apod.). Podobné kolektivní 

obranné aktivity přitom byly nejen výsledkem skutečného či domnělého ohrožení, 

odnárodnění, asimilace, majorizace apod., ale i aktivitami útočnými. P. Judson dokonce 

                                                 
2 P. Baloun v tomto kontextu zmiňuje tendenci českých obranných jednot zdůrazňovat starobylost, resp. 
autochtonnost  českého osídlení Čech. Nemělo by mu uniknout, že toto byla i dobová vědecká diskuse (B. 
Bretholz aj.) 



razí tezi, že kolem roku 1900 v západní části naší monarchie ještě neexistovaly národy 

v moderním slova smyslu, nýbrž pouze nacionalistické diskursy  různých národních 

aktivistů. Tato teze Judsona vede k přesvědčení, že obranné spolky a jejich členové se 

v pomezních oblastech svojí obranou ještě neexistujícího teprve snaží moderní národ 

vytvořit. Je-li tomu tak, pak má P. Baloun ovšem právo hovořit o českém národním 

obrození i na počátku 20. století… 

Trochu mi pak v kontextu s jednotami chybí alespoň zmínka o Ústřední matici 

školské. Naopak plně pak souhlasím s konstatováním P. Balouna, že založení a řízení 

ochranářských jednot bylo záležitostí centra (Prahy, pražských nacionalistů) a jejich 

snahou přenést tento nacionalistický diskurs intenzivněji do regionů/periférií. Velmi se 

mi líbí i Balounova interpretace jednot jako „české nacionalistické infrastruktury, která 

oboustranně propojila centra s periferními oblastmi“ (s. 9). 

Přes uvedené četné výhrady a poznámky považuji práci P. Balouna za 

mimořádně kvalitní a hodnotnou. Jistě vykazuje určité rezervy a zkreslení, ale množství 

podnětů a impulsů k zamyšlení, které nabízí, dalece přesahuje tyto deficity. Autor si 

zvolil zajímavé a neznámé téma, které dobře  zpracoval nejen analyticky, ale pokusil se 

je i neotřele interpretovat na základě četných metodologických podnětů z různých oborů 

sociálních věd. Ne vždy – myslím – trefil do černého, jak jsem již uvedl, někdy méně je 

více, v každém případě však rázně vybočil ze sterility studentských kvalifikačních prací 

a jeho bakalářku lze číst se zájmem, potěšením a poučením. Velmi dobrý celkový 

dojem je i výsledkem kultivovaného jazykového projevu, a to jak po stránce gramatické, 

tak stylistické. Všechny mé uvedené výhrady k použité metodologii považuji jako 

podněty k diskusi a dalšímu rozvíjení tématu, k čemuž je autor evidentně nad jiné 

způsobilý. S ohledem na uvedené navrhuji práci klasifikovat stupněm výborně. 
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