
Posudek oponenta na diplomovou práci Bc. Eriky Širůčkové Parlamentní volby 1925.

Práce se věnuje parlamentním volbách v ČSR v r. 1925. Naplňuje formální požadavky: má 
obligátní rozsah, objem zdrojů je dostatečně velký a tématicky relevantní (ačkoli v případě 
okruhu těchto zdrojů už to není tak jednoznačné, viz níže), autorka ovládá zásady správného 
odkazování na zdroje.

Po stránce koncepční a metodologické však vidím dva zásadní problémy, navzájem úzce 
provázané.

V prvé řadě, jde o práci čistě historickou – nikoli tématem (to by vůbec nevadilo), nýbrž 
řešením, přístupem. Existují desítky politologických teorií, které by bylo možné k tématu 
parlamentních voleb použít (teorie stran a stranických systémů, teorie volebních systémů, 
teorie politických systémů atd.), ale autorka se jim téměř bez výjimky vyhýbá. Jediný případ 
použití politologické teorie, který jsem v celé práci našel je zmínka o Duvergerově představě 
vazby mezi volebním a stranickým systémem (s. 16). Ale jde o zmínku, která na nic 
nenavazuje a od které se dál nic neodvíjí. Veškerá ostatní použitá literatura je historická, nebo 
převážně historická (dominuje sekundární literatura; výběr primárních zdrojů je poněkud 
selektivní, zastoupeny jsou však alespoň symbolicky primární literatura, soudobý tisk a 
archivní prameny). Veškerou literaturu autorka využívá jen jako zdroj věcných informací, 
nikoli jako inspirace přístupu.

Po stránce metodologické autorka hodlá využívat „analyticko-syntetické metody“, případně 
metod „deskripce a komparace“ (s. 7). Přiznávám, že v prvním případě netuším, oč jde a 
v druhém případě jsem na vahách. Jednak proto, že deskripce podle mě není metoda – nebo 
alespoň ne v tom smyslu, v jakém je metodou komparace – a v druhém proto, že autorka 
komparativní metodu prostě nevyužívá. (Komparace je metoda a výzkumný design, který 
prostupuje celou práci – komparace neznamená, že řekneme „v r. 1920 volby dopadly tak a 
v r. 1925 onak“). Mimo zmíněné se v práci o teorii a metodách nehovoří a nejsou také nikde 
uplatňovány.

Samozřejmě, odborná práce nemusí nutně vycházet z konkrétní teorie, výzkum se může opírat 
jen o jistou metodologickou tradici (např. institucionalismus, marxismus, teorie racionální 
volby atd.) a vysvětlení či porozumění může budovat převážně induktivně. (Používá se to 
spíše tehdy, jde-li o téma málo probádané – což případ parlamentních voleb, ani konkrétně 
voleb v r. 1925 není – ale budiž.) Ale musí tím spíše jít o práci, která má jasně vymezené 
otázky, která používá principů oné metodologické tradice k analýze a která nějaké vysvětlení 
či porozumění nakonec zkonstruuje. 

Ale to je druhý, ještě závažnější problém této práce. Práce nemá žádné výzkumné otázky, 
resp. má otázky (autorka je trochu zmateně nazývá hypotézami), které jsou prakticky 
nezodpověditelné a to zvláště tehdy, když ani ty o něco zodpověditelnější nejsou doprovázeny 
žádnou operacionalizace, a to ani v náznaku. Autorčiny otázky zní: Znamenaly výsledky
voleb v r. 1925 stabilizaci politického spektra? Co znamenaly volby 1925 pro 
československou společnost? Proč měli komunisté ve volbách 1925 tolik hlasů? To tu bylo 
tolik extrémistů? (s. 7, v následujícím odstavci je také několik vět tázacích, ty však 
představují jen katalog témat, která autorka hodlá zkoumat, s. 8). 

Jde o čistou deskripci, která – podle mého názoru – už není žádoucí ani v moderní 
historiografii. Práce nemá žádnou základní tezi, kterou by autorka razila a hájila – a která by 



nějak souvisela s výzkumnými otázkami –, žádný základní argument. Autorka vyjmenovává 
v úvodu, co vše je důležité pro pochopení (s. 8), ale ve stati samé pak neříká čím je tedy to či 
ono důležité, jak se daný faktor projevil a proč byl důležitější než jiný apod. Prostě jen 
všechny sesbírané údaje seřadí za sebe, bez jakékoli vnitřní hierarchie. Práce nemá žádnou 
analytickou část, ba co hůře, vlastně ani žádný analytický rozměr. Závěr je pak stejně 
deskriptivní jako zbytek textu – v tomto směru je závěr skutečně věrným odrazem statě.

Jediné, co se v závěru vymyká deskripci je několik kategorických tvrzení – volně 
souvisejících s „otázkami“ v úvodu – , jež ale nemají žádnou oporu ve stati, jsou ryze 
dojmologická. Jak může autorka říci, že výsledky voleb „přinesly stabilitu státu vč. 
společnosti“, když – nechám-li stranou zvláštní podřazení společnosti státu – nepoužívá žádná 
kritéria, podle nichž by něco takového mohla říci? Totéž v případě tvrzení o „stabilizaci 
politického spektra“. A upřímně řečeno, k čemu jsou nám tvrzení typu, že úspěch KSČ 
můžeme přičíst „kvalitní předvolební kampani“, „panující sociální situaci“ a „vůbec celkové 
situaci na politické scéně“? To je stejné jako říci, že příčinou bylo to, to a také všechno 
ostatní… Latentní inkoherence některých autorčiných hodnocení je pak v tomto kontextu už 
jen onou pověstnou třešničkou na dortu (např.: volby 1925 ukázaly, že obě socialistické strany 
překonaly rozkol a byly na vzestupu (s. 44) – ve volbách 1925 socialistické strany zcela 
propadly (s. 61). A když už jsme u toho: jak autorka pozná, že sociální demokracie zastavila 
v r. 1925 propad své podpory (s. 61)? A to tím spíše, když jediné údaje s nimiž autorka 
srovnává výsledek z r. 1925 jsou údaje z r. 1920.)

Přes všechno úsilí, které autorka deskripci věnovala nemohu tuto diplomovou práci 
k obhajobě doporučit.
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