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Práce kolegy Pravdy je celkem důkladně napsanou studií, která v zásadě přesně odpovídá 

tomu, co by na oboru Politické teorie a současné dějiny mělo (krom jiného!) vznikat. Autor 

jasně zdůvodňuje relevantnost tématu, když odkazuje na práce některých současných českých 

historiků, jejichž perspektiva je založena na premise, že roky 1945-1948 byly jakousi 

předehrou komunistické totality, ve které sociální demokraté navíc hráli výrazně negativní roli.  

Práce splňuje formální náležitosti: autorův styl je odpovídající, byť stylistika nám drobně zlobí. 

Taktéž některé odkazy v závorkách zcela nesplňují obvyklé normy. Třeba: (Štaif (ed.) 2003, s. 

144)  

Za výrazně pozitivní považuji autorův anti-retrospektivně deterministický pohled a načrtnuté, 

žel pouze načrtnuté, srovnání se situací francouzskou, italskou, rakouskou a finskou. Zejména 

v případě Finska je škoda, že autor nepodnikl drobnou srovnávací sondu do jeho situace (Juan 

Linz, který takto od tématu často „odcházel“, by danou vsuvku nazval exkurz). Tím by ještě 

více posílil sílu svého argumentu.   

Historický narativ je standardní verzí analýzy politických procesů, avšak bez obvyklých 

zkratkovitých a režimně poplatných tvrzení. Teoretické zarámování práce odpovídá 

autorovým záměrům; oceňuji práci s P. Mairem. 

Za nedobrý jev, který by se neměl na FF UK stávat, musím považovat fakt, že autor nepracuje 

s dostupnou a zcela základní literaturou, nýbrž že přebírá její zcela základní teze ze sekundární 

literatury. Činí tak v případě Mainwaringa a Scullyho. Kdyby přitom jejich práci četl a podíval 

se též na pozdější re/formulce Mainwaringových kritérií institucionalizovaného stranického 

systému a problémů, jež jeho absence přináší nebo, naopak, jeho výhod, mohl by se ve své 



práci zaměřit i na jiné tematické okruhy. Horší situace však nastává v případě Adama 

Przeworského „a jeho kolegů“, jak autor nepříliš vhodně uvádí (bývá minimálně slušností 

„kolegy“ vyjmenovat). Zde totiž autor pracuje se sekundární literaturou, jejíž autoři 

(„kolegové“) Przeworského (a jeho kolegy) zjevně nepochopili. Opět: Przeworski je i s kolegy 

dostupný v knihovnách UK a je tam z toho důvodu, aby ti, kteří ho citují, jeho práce četli. 

Przeworského interpretace soutěže se týká demokratických režimů a toho, proč je racionálně 

kalkulující aktéři akceptují, a to i v situaci, kdy v nich nemají zřejmou šanci vyhrát. Stranické 

systémy jsou pod Przewosrkého rozlišovací schopností; on píše o režimech. 

Jiná má výtka směřuje k paušálnímu označení KSČ jako antisystémové strany (s. 26). KSČ měla 

svůj vývoj.  

Je také bezesporu právem autora taktéž používat výrazy typu „státotvorné“ strany, ale je 

trochu škoda, že si zde student nepoloží základní otázku nad genezí tohoto pojmu a 

politikařením, jež se kolem něj za buržoazní republiky vytvářelo. Agrárníci, kteří byli v druhé 

polovině 30. let minimálně částí jedné nohy ve fašizoidním táboře, jsou běžně považováni za 

státotvorné z hlediska toho typu státu, který představovala 1. republika. V mnoha ohledech 

přitom nadřazovali svůj ideologický projekt nad teritoriální podobu ČSR, podobně jako pár let 

před tím komunisté.  

Shrnuto: Práci hodnotím jako v zásadě podařenou. Navrhuji známku: velmi dobře. 

Radek Buben 

 

 


