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Posudek oponenta disertační práce  

 

Tomáše Havla 

„Idea suverenity lidu a systém politických stran 

v tzv. první Československé republice (1918 – 1939) 

a v České republice od roku 1993“ 

 

 

Práce byla odevzdána včas. Obsahuje 191 stran, včetně Seznamu literatury. Zvlášť Shrnutí 

a Summary.  

V úvodu autor oznamuje, čemu se bude v práci věnovat. Oponent by uvítal, kdyby navíc 

blíže osvětlil svoji motivaci: proč se do tohoto tématu pouští? Jaké otázky, jaké starosti 

jej k tomu vedou? Mohl by přitom formulovat hypotézu, kterou hodlá prozkoumat, 

potvrdit nebo vyvrátit či zpřesnit. Takto předznamenaná práce se pak lépe čte i hodnotí.  

První desítky stran působí jako povinný průvodce dějin politického myšlení. Sám autor je 

vzhledem k zaměření své práce označuje jako „aperitiv“. Mohl být docela dobře 

vynechán či zkrácen. 

Další kapitoly jsou vzhledem k tématu už zcela relevantní a s jejich problematikou se 

autor vyrovnal přesvědčivě.  Právě tady, na začátku vlastního výkladu, však oponenta 

napadá, že práci chybí srovnávací sémantická analýza v práci nejfrekventovanějších 

pojmů jako „lid“, národ“, „občané“, „obyvatelstvo“, ale i „domovina“, „otčina, „vlast“ a 

eventuálně i dalších pojmů podobných, a to ve dvou, třech základních světových jazycích 

a v proměnách času.  

„Lid“ přece vždycky je či není někde zcela konkrétně „doma“, totiž tam, kde jedině může 

naplňovat a prožívat svoji suverenitu. Může se cítit „lidem“ vždycky v nějakém 

vymezitelném, ohraničitelné prostoru. „Lid“ sám sebe méně či více vnímá v pojmech, 

související s kategoriemi „národ“, „národní“. „Lid“ sám o sobě mluví jako o „lidu“ jen 

zcela výjimečně: když „východní Němci“ v říjnu 1989 volali v ulicích Lipska, že „my jsme 

(ten) národ“, v poprvé již nepotlačitelném statisícovém zástupu. Mysleli tím na „národ“, 

anebo na lid“, nebo v tu chvíli jim tyto dva pojmy splynuly?   
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Slova v preambuli Ústavní listiny I.RČ z února 1920 používají přece slova/pojmy  různých 

významů (inspirovaná vesměs preambulí americké ústavy). „My národ československý“; 

zároveň se v československé preambuli mluví o „domovině“, „vlasti“…: „…zajistit pokojný 

rozvoj domoviny československé“; „chtějící … prospěti obecnému blahu všech občanů 

tohoto státu“; „chtějící …upevniti dokonalou jednotu národa…, zajistiti prospěch všem 

občanům“. Co přesně znamenalo? Anebo to nikdy nebylo jasné a nikdo si s tím nelámal 

hlavu? Byly již na počátku existence našeho novodobého státu klíčové pojmy ve stavu 

neurčitosti, zmatenosti? Ke všemu ještě adjektivum „československý“ počítá 

s neexistujícím národem (přání tu bylo otcem myšlenky) a naopak nebere v potaz dva 

národy nesporně neexistující, český a slovenský. Takové pojmové zmatení, jakkoli 

pochopitelné a snad motivované pozitivní vůlí postupně pracovat na vytváření 

„politického národa“, totiž „národa občanů“, nemohlo nemít přímé i nepřímé důsledky 

pro chápání i praxi konceptu „suverenity lidu“ – v konkrétním případě slov, rovněž 

součástí preambule, totiž že „lid je zdrojem veškeré moci“.  

Hned první důsledek těchto nejasností se objevil v jazykovém zákoně, přijatém ve stejný 

den jako Ústavní listina, který „československý“ jazyk definoval jako jazyk státní: 

Československá republika tam ústy svých představitelů sama sebe definovala jako 

národní stát (nikoli stát národnostní nebo stát národů a národností) a podle toho i 

„státním“, „oficiálním“ jazykem byl tedy de facto neexistující, de iure však stvrzený „jazyk 

československý“. Tato přinejlepším nepřesná nebo nevýstižná sebedefinice 

československého státu nemohla nepoznamenat způsoby, jakými tu lid, či spíše lidé, 

jejich různé segmenty, zejména ty ne-české, mohly prakticky chápat vznešenou ideu 

„suverenity lidu“.   

Po přehledu obecné standardní typologie (pojem, typologie a funkce politického 

stranictví) a po obdobně standardním přehledu typologii stranických systémů dostává se 

autor k tomu, v čem třeba vidět jádro jeho práce: Československo v letech 1918 – 1938. 

Stranické zlozvyky tohoto předválečného Československo rozhodly v mnohém i o podobě 

stranictví dnešního „Česka“. Nejen ve zlém, ale i v dobrém – v čem jsme se poučili. Třeba 

ocenit, jak autor nuancovaně komparuje osvědčující se zde institut „úřednických vlád“ – 

v tom, v čem si byly podobné a v čem se liší. 

Autor charakterizuje vývoj nejen ústavních textů a volebních zákonů, ale i zvyklostí, tak, 

jak ovlivňovaly vývoj československého politického stranictví.  Činí tak velmi přesvědčivě. 

Správně se soustřeďuje také na jednotlivé personální konfliktní situace uvnitř politických 

stran hned v prvních letech samostatného Československa a na konflikty mezi těmito 

stranami. Řešení zprvu nepředvídaných situací v souvislosti s „neukázněnými“ poslanci 

v systému přísné vázaných kandidátských listin bylo „zkouškou pravdy“ nejen 

konkrétního československého parlamentního provozu, ale nakonec i samotné ideje 

suverenity lidu. Vznešené demokratické ideje se dostávaly do přímého rozporu s neméně 
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vznešeným zájmem na zachování Československého státu, tak, jak po 1. světové válce 

vznikl. 

Ve čtvrté a páté kapitole, které jsou vlastně případovými studiemi, přináší autor nejen 

přesné popisy a analýzy klíčových událostí, ale nabízí i jejich věrohodná vysvětlení. A 

shrnuje: „Místo lidu, který dává ústavu, máme po roce 1993 zřejmě lid, který ji mlčky 

akceptuje“. To je možná klíčová věta práce Tomáše Havla. V roce 1946 lid volil 

Ústavodárné shromáždění – i když to nedopadlo stejně uspokojivě. V roce 1992 zvolil lid 

v České republice kromě části Federálního shromáždění i národní komoru, která byla 

nucena, ač na to nepřipravena, v krátkém čase stvořit ústavu. Učinila tak svými ad hoc 

zřízenými orgány za účasti expertů v takovém spěchu, že o tom, jak ústava vznikala, 

existují jen torzovité zápisky a dílčí svědectví. Zřejmě i proto „lid“ ústavu hlouběji 

nezajímá a je jí lhostejná. Byla ušita horkou jehlou a nevedla se o ní důkladněji veřejná 

debata.  Anebo je to proto, že ústava nebyla nikdy v  životě zdejšího lidu důležitá? Je to 

stav, který odpovídá tezi o kýžené suverenitě lid, vůbec o vůli k  suverenitě?  Není zdejší 

„lid“ příliš ochoten brát takové základní dokumenty mlčky na vědomí? 

 Zřejmě také proto v letech 1991 a 1992 český lid (občané České republiky) a čeští politici 

dlouho nechápali, proč by měla být uzavřena „státní smlouva“ se slovenskou 

reprezentací, která by potvrdila legitimnost vůle obou národů žít v rámcích federace. 

Vždyť tehdy už tu přece jedna „smlouva“ byla, ta z toku 1968, a málokomu na české 

straně vadilo, že česká konstituanta byla zvolena či spíše najmenována nelegitimně.  

Kladu tu mimovědeckou otázku: zda a jak mnoho stojí vůbec tento lid o svoji suverenitu? 

Lze to nějak exaktněji prověřit?   

 Zajímalo by mne, co si autor myslí o oponentově hypotéze, že parlamentní systémy před 

válkou a po roce 1989 mají cosi důležitého společného, i když to autor takto výslovně 

netvrdí. Jsou to systémy zčásti nebo zcela „zablokované“: do války národnostními spory, 

po listopadu mandáty poslanců KSČM. V obou případech se lehkomyslně předpokládalo, 

že časem jejich význam jako blokujících faktorů pomine. Nepominul. Obě tyto „blokace“ 

vedly a vedou k deformacím politického systému, snižují kvalitu parlamentarismu. Vedly 

totiž a vedou postupně k různým defektům: přímo či nepřímo k poslaneckým reverzům, k 

přeběhlictví, opoziční smlouvě, k antipolitickým stranám – nestranám, což v té či oné 

míře suverenitu lidu vždy problematizovalo a podvazovalo do té míry, že „lid“ pak dával a 

dává najevo nedůvěru k politice, k politikům k politickým stranám. 

 Autor velmi případně konstatuje, že „I. ČSR byla po celou dobu své existence trvale 

vystavena tlaku původní nejednotnosti, kterou nadále posilovala činnost diferencovaných 

skupin reprezentantů“ A jinde: “…politický národ tvoří jen část obyvatelstva, ale političtí 

reprezentanti zastupují všechny zájmové, resp. voličské skupiny…“ a „Vzájemná 

koexistence několika „národních“ stranických výborů, spojená s neschopností hlavních 
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českých politických stran vytvořit strukturu a základnu na Slovensku za účelem získání 

alespoň deklaratorní podpory čechoslovakismu…“. Tu by ovšem byla na místě otázka a 

jasná odpověď na ni, zda totiž „politický národ“ je podle autora ta skupina občanů, která 

je adekvátně politicky (stranicky) reprezentována, anebo zda to není spíše idea a někde i 

úspěšná praxe, podle které se se všemi občany zachází stejně, tj. odhlíží se od jejich 

národnosti, víry apod. Oponent je stoupencem druhé možnosti. Shora zmíněná silná 

konstatování – svým způsobem soudy – rozsudky nad vznešenými idejemi suverenity lidu 

v praxi stranického života I. ČSR vrhají ovšem problematické světlo na autorovu příliš 

opatrnou a poněkud odbytou charakteristiku čechoslovakismu. Byla to vskutku jen 

„sporná teorie“, která „nedostatečně reflektovala politické a kulturní rozdíly mezi Čechy a 

Slováky“ (str. 139 a 140)?  Byl to nedostatečně definovaný ideál, anebo prostě – podvod 

při jednání o mírové smlouvě v roce 1919? Zbožná lest v nejlepším případě? Třeba se na 

to ptát i proto, že tato matná, ale pevně zastávaná idea ovlivňovala vztahy nejen mezi 

Čechy a Slováky, ale i mezi ostatními občany I. ČSR, konkrétně například mezi Čechy a 

Němci. Slovákům jako přece „Čechoslovákům“ nebylo třeba udělit jakoukoli formu 

autonomie, pak tedy ale ani Němcům, atd.  Nebyl tedy čechoslovakismus jen 

problematickou, ale zprvu úspěšnou zakladatelskou ideou, nebyl zároveň od počátku už i 

ideou destruktivní?  Autor se na tomto místě správně ptá ještě obecněji, totiž, jakou 

naději měla podobně matná u nás idea politického národa, která by problematická 

zakladatelská východiska dokázala překlenout? Bylo by svrchovaně důležité zjistit, zda 

tato idea měla nějaké své silné představitele (oponent o tom pochybuje) a co všechno 

pro ni činili. Není to zdaleka jen výtka autorovi: tato otázka je výzvou pro další badatele a 

myslitele. Nicméně subkapitolu 5.3 Suverenita lidu v období I. ČSR pokládám za nejlepší 

část práce.  

Je uvozena přesnou (on sám mluví o „o něco polemičtější“) otázkou: autor ji klade již 

v předchozí subkapitole, ve které se ptá, zda „taková charakteristika stranického systému 

byla nevyhnutelná, nebo ji některé subjekty záměrně či nevědomě akcelerovaly“. 

Pokládám ji za otázku zcela klíčovou, neboť se zároveň ptá na samotnou zakládající ideu 

Československa jako státu národnostního, který se ovšem sám ústavně definuje jako 

národní. Ptá se na šance, která republika eventuálně měla či neměla bez ohledu 

nepříznivý vývoj za jejími hranicemi. Přečkala by v původní podobě, v původních 

hranicích, nebýt světové hospodářské krize? Hitlera?  

Politické stranictví po roce 1993 (nevím, proč se autor vyhnul letům 1989 – 1992, kdy se 

některé nové strany rodí i starší se obrozují, kdy vyjde na scénu poprvé masové hnutí, 

kterému se v jeho většině nechce transformovat se ve standardní politickou stranu atd., 

atd.) pojednává autor střízlivě, s ohledem na to, že řada determinant prvorepublikového 

stranictví zmizela – s poválečným zjednodušením etické skladby obyvatelstva. Také 

některé instituce či zvyklosti byly opuštěny (volební soud, vázané kandidátky, poslanecké 

reverzy…), jiné přibyly (volební bariéra), což bylo nepochybně ku prospěchu.  Vůbec 
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velké, systémové problémy jakoby se v posledních dekádách stávaly menšími, až 

žádnými. Je to tím, že zmizely jejich důvody, proto, že byly vyřešeny, anebo proto, že 

politické strany tak jako tak, nejen u nás, ztrácejí svůj význam?  Autor politické strany 

nezatracuje, ani nad nimi neláme hůl, ale přesto se ptá, co místo nich, resp. co ještě 

vedle nich. Přímá demokracie se mu jeví perspektivněji než oponentovi, který není proti 

ní, pochybuje však o tom, že občané jí uvítají jako alternativu stranictví, které se jim 

vskutku znechucuje.  

Autor souhlasí s oponentem, že soužití politického stranictví a silné občanské společnosti 

by bylo optimem. Obojí však předpokládá aktivní občany. Občanská společnost je 

dokonce předpokládá snad ještě víc než strany. Neplynou z ní žádné výhody, nýbrž jen 

práce a odpovědnost. 

Třeba se napříště ptát, co se děje s veřejným prostorem, který je, respektive měl by být, 

společným „hřištěm“ stran i občanské společnosti. Toto hřiště utváří ovšem mnohem víc 

faktorů než jen ústava a volební zákony. Dokonce mnohem víc než jen právní řád. Co se 

s tím prostorem děje, jak jej utváří proměňující se média, jak „sociální sítě“ a jak to 

všechno ovlivní význam politického stranictví jako jednoho z tradičních prostředků 

garance suverenity lidu? Jsou to otázky především pro sociologii politiky, což snad 

napříště bude autorova doména. Touto prací si pro své další vědecké působení vymezil 

pole, tím, že se zabýval filosofickou a instituční stránkou problematiky suverenity lidu.  

Mnohé otázky zůstávají. Tomáš Havel některé z dosud obecně překvapivě opomíjených 

záslužně posunul dál tím, že se úspěšně pokusil na ně odpovědět.  Při tom se svědomitě 

vyrovnával zejména s tím, co naprosto nelze přeskočit: problémům samotného vzniku 

státu a formativním létům vztahů politických stran a občanstva u nás. Chválím ho za to, 

že tak učinil způsobem, který není jen akademický. Řekl bych, že bez silných slov klade 

ruce do našich ran.  Do těch, které se týkají pojetí českého národa a jeho vztahu k „těm 

druhým“. Je to problém nikoli jen minulosti, ba bude to stále více i problém budoucnosti.    

V poslední, sedmé kapitole „Závěr“, se s názorem autora oponent rozchází. Autor 

konstatuje, že existence politických stran není „nutná pro realizaci suverenity lidu“. Je to 

podle názoru oponenta unáhlený soud. Jistěže politické stranictví může představovat 

„jistou formu ohrožení pro suverenitu lidu“ (to byl zřejmě případ meziválečného 

Československa), ale autor sám přesvědčivě ukazuje na meze také přímé demokracie, na 

kterou v této souvislosti poukazuje. Nějakou další formou demokracie zřejmě 

nedisponujeme. Jak tedy rozumět úsudku o možnosti nahradit „nenutnou“ 

zastupitelskou demokracii, která na svobodné soutěži politických stran spočívá, 

demokracií přímou? Je jistě vhodné, aby zastupitelská demokracie, byla doplňována 

demokracií přímou. Ta však zpravidla nemá možnosti kontrolovat ty u moci. Přímá 

demokracie spíše než realizuje suverenitu lidu, nastoluje diktátory (existují i výjimky, 

např. chilské referendum, limitující délku mandátu prezidenta Augusta Pinocheta). Proti 
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dnešní „neoblibě“ politického stranictví lze uvést devastující diskreditaci přímé 

demokracie ve Slovenské republice (šest neplatných ze sedmi po sobě konaných 

referend).  

Autor přesto nakonec pléduje „pro zachování tradičního pojetí politických stran“. A za 

„přiměřeně odolnou občanskou společnost“. Autor soudí, že pokud jde o zastupitelskou a 

přímou demokracií demokracii, v  odolné občanské společnosti „není důvod vykopávat 

mezi nimi příkop“. S tím se lze zcela ztotožnit. 

Přes tento dílčí nesouhlas oponent soudí, že práce zcela jistě odpovídá požadavkům na 

úspěšné završení doktorského studia. Už i proto, že implicite slibuje v bádání tímto 

směrem pokračovat.  

        

 

 

       V Praze, 13. 5. 2016                                                                             doc. Petr Pithart 

                                                                                                                               oponent          


