
Posudek 

Erika Širůčková si jako téma své diplomové práce vybrala otázku parlamentních voleb 

v Československu v roce 1925. Tyto volby byly jistě pro život prvorepublikového 

demokratického Československa v mnoha ohledech klíčové. Konaly se jako druhé 

parlamentní volby v již částečně zkonsolidovaném státě a to jak z hlediska vnitřní politiky tak 

i s ohledem na mezinárodní postavení mladého státu. Situace ovšem nebyla zcela ideální. 

Tyto volby se konaly jako předčasné a dosavadní vládní koalice v nich ztratila svoji 

parlamentní většinu. Navíc situace byla vypjatá i díky takovým okamžikům jako byla 

Marmaggiho aféra. 

Autorka při svém zpracování splnila všechny požadavky kladené na tento typ práce. 

Práci rozdělila do šesti kapitol v nichž kombinuje různé přístupy k danému tématu. Erika 

Širůčková v zásadě postupuje ve svém výkladu chronologicky, ale zároveň se pokouší nejen o 

deskripci tohoto procesu, ale i o jistou komparaci s předešlými volbami v roce 1920. Po 

úvodu se věnuje otázkám charakteristiky tehdejšího politického systému a úloze jednotlivých 

politických stran. Následně pak přichází k popisu situace před volbami v roce 1925 a 

následující dvě kapitoly věnuje samotné předvolební kampani ale i volbám, aby následně 

popsala složitý proces tvorby nové koaliční vlády. Mohu také ocenit, že při zpracování této 

problematiky využila nejen odborné literatury ale i dobového tisku a archivního materiálu. I 

když zároveň musím podotknout, že bohužel nebyly tyto zdroje využity dostatečně. 

Moje předešlé pozitivní hodnocení ovšem neznamená, že bych neměl výhrady 

k samotnému textu. Pominu-li některé drobně nepřesnosti (jako např. s. 13, kde autorka 

zaměnila národně socialistickou stranu s lidovou nebo s. 19, kdy čtenář se nedozví, že agrární 

strana vznikla v 90. letech 19. století), pak největší problémy předložené práce spatřuji na 

jedné straně v nedokonalostech stylistického rázu a přílišného zjednodušování faktů. Na druhé 

straně také v jisté popisnosti (či přesněji řečeno text na řadě míst působí jen jako jistá 

kompilace) a relativně malého osobního vkladu do předkládaného textu. Nedostatkem je i 

relativně malé využití široké pramenné základny, jež tento text ochuzují a výrazně oslabují. 

Podotýkám, že v průběhu přípravy tohoto textu jsem autorku na obecné problémy 

předkládaného textu několikrát upozornil. Z těchto důvodů práci doporučuji k obhajobě, ale 

hodnotím ji jen jako dobrou. 
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