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Autor si v úvodu své práce stanovil značně ambiciózní cíl, totiž pokusit se poskytnout „co 
možná nejkomplexnější pohled na období rakouského ‘křesťanského stavovského státu’“. 
Začíná nejprve obecnou charakteristikou autoritativních (a posléze i totalitních) režimů, načež 
obšírně popisuje historické události, které v Rakousku předcházely nástupu autoritativního 
režimu. Stěžejní částí práce je nepochybně popis a analýza nástupu autoritativního rakouského 
režimu a způsobu, jakým upevňoval své pozice. 
 
Z práce je zjevná autorova snaha splnit vytčený cíl. Na základě nadstandardního počtu pramenů 
a s historickou pečlivostí až posedlostí seznamuje čtenáře s nejrůznějšími historickými 
událostmi. Je zjevné, že se v popisované problematice dobře orientuje, v některých pasážích 
ovšem zabíhá už do přílišných podrobností, které sice nejsou samy o sobě nezajímavé, ale 
oslabují celkové vyznění autorovy práce, umenšují autorův „tah na branku“. Podobně tak by 
práci prospělo mírně ubrat popisných pasáží ve prospěch částí analytických, které by 
zasazovaly jednotlivé události do širšího kontextu a kterých by práce snesla větší počet. 
Celkové sdělení práce je ovšem i tak dobře čitelné: demokracie neschopná se bránit 
nezadržitelně ztrácí půdu pod nohama a nutně jí střídá autoritativní, případně dokonce i totalitní 
režim. To autor na rakouském příkladu výborně dokumentuje. 
 
I po formální stránce je práce na vysoké úrovni, oceňuji zejména velmi dobře vybrané citace, 
které – často navíc i s velkým smyslem pro pointu či výrazovou eleganci – doplňují autorův 
text. Z formálního hlediska by ovšem práci prospělo pečlivější dělení do odstavců, některé 
strany (např. 73-4) jsou jedním proudem textu bez jakéhokoli předělu, který by dal čtenáři 
alespoň na chvíli vydechnout. 
 
Celkově se jedná o značně zajímavou a poučnou práci svědčící o autorově dobré znalosti 
tématu a schopnosti ho na základě prostudované literatury převyprávět svým čtenářům. 
V kontextu ostatních diplomových prací na PF UK se jedná o práci nepochybně nadprůměrnou. 
 
 
K obhajobě autorovi doporučuji zaměřit se na tyto otázky: 
Je podle autora možné rakouský autoritativní režim označit za fašistický? Proč ano či ne? 
Proč by větší orientace meziválečného Rakouska mj. na Československo měla nutně i za 
následek „pluralizaci politického života a návrat k parlamentarismu“, jak autor píše na str. 76?  
Jaké poučení plyne z rakouského meziválečného vývoje pro mladé demokracie ve 
středoevropském prostoru? 
V čem vidí autor shody a rozdíly nástupu autoritářského režimu v předválečném Rakousku a 
v poválečném Československu? 
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