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1918-1938 

 

Bakalářská práce studentky Adély Čapkové se zabývá postojem politických stran první 

republiky k problematice menšin v rámci předvolebních kampaní. Studentka si k pozorování 

zvolila kampaně před parlamentními volbami v letech 1925 a 1935, v průběhu kterých, 

vzhledem k vnitřním politickým okolnostem resp. mezinárodněpolitickému vývoji, 

předpokládala zvýšenou pozornost věnovanou menšinové problematice v první 

Československé republice. Zároveň svůj výzkumný rámec omezila na dvě konkrétní politické 

strany - republikánskou a komunistickou, za předpokladu, že jejich různé pozice v parlamentní 

struktuře ovlivnily také jejich odlišný přístup k menšinovým otázkám v předvolební kampani. 

Studentka srovnávala kampaň zvolených politických stran nejen na národní, ale i na místní 

úrovni, kde vzhledem ke zvýšenému počtu německé menšiny (jazykový ostrov Jihlava) 

předpokládala možnost explicitnějšího postoje stran k menšinové otázce. Na základě zkoumání 

volebních kampaní studentka také chtěla odpovědět na otázku, zda kampaně prvorepublikových 

stran spadají do typologie volebních kampaní Pippy Norris - konkrétně do typu premoderní 

kampaně. 

 

První, teoretická část je slabší stránkou bakalářské práce. Kromě avizované teorie Pippy Norris 

studentka v jedné kapitole práce uvedla také typologii volebních kampaní ve vztahu k vývoji 

politických stran od autorů R. S. Katze a P. Maira (s. 13-15). Později však tuto typologii nijak 

nevyužívala, proto uvedení této typologie působí zbytečně. Dále kapitola nazvaná 

"Československá republika - příklad premoderní kampaně" (str. 21-25) rekapituluje už dříve 

probíraná teoretická východiska P. Norris, a zároveň naznačuje analytickou část práce, takže 

není jasné, jaké místo má zaujmout v celkové struktuře práce. Rovněž oddíly věnované 

problematice první republiky a vybraných politických stran (republikánská a komunistická) by 

si jistě zasloužily různorodější a větší bibliografický aparát. 

 

Tyto nedostatky jsou však vyváženy praktickou částí práce, ve které studentka na základě 

analýzy stranického tisku (jak národního, tak regionálního) sledovala stanovené výzkumné 

záměry. V případě obou vybraných volebních let přehledně rozlišila komparaci kampaně 

politických stran i komparaci jednotlivých úrovní průběhu kampaně. Studentka prokázala 

dobrou práci s dobovým stranickým tiskem a schopnost jasně a srozumitelně formulovat 



výsledky svého pozorování. Zkoumané volební kampaně prvorepublikových stran následně 

zařadila do typologie P. Norris, čímž splnila všechny stanovené cíle práce. Záměr zařadit 

volební kampaně do dané typologie místy působí nekompaktně (vynuceně), ale celkový 

pozitivní dojem z práce nekazí. Oceňuji také obrazovou přílohu práce znázorňující volební 

agitaci obou zkoumaných politických stran. 

 

Po formální stránce je studentce možné vytknout nedůslednou práci s poznámkovým aparátem 

(např. chybí místo vydání, název vydavatele, přehozené pořadí jména a příjmení autorů apod.) 

a nejednotnou formu písma nadpisů kapitol a podkapitol, které byly kvůli neočíslování 

chaotické. Některé místa v textu by také vyžadovali častější odvolávání se na dílo citovaného 

autora. Kromě toho seznam sekundární literatury mohl být četnější. 

 

Přes uvedené výhrady studentka Čapková určitě splnila nároky kladené na tento typ prací, 

a proto její bakalářskou práci doporučuji k obhajobě. Zároveň navrhuji hodnocení práce „velmi 

dobře“. 
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