Oponentský posudek k magisterské diplomové práci Bc. Jana Brože

Jan Brož si jako téma své diplomové práce zvolil zmapování politické dráhy Václava Majera
mezi lety 1945 a 1948.
Práce je rozdělena na tři hlavní kapitoly. První kapitola se zabývá postavením sociálních
demokratů v období druhé ČSR a Majerovým odchodem do exilu v roce 1940. Druhá kapitola
popisuje působení Václava Majera v československé exilové reprezentaci v Londýně. Klíčová
třetí kapitola si všímá jeho politické kariéry v obnovené ČSR po skončení 2. světové války a
okolnostmi jeho druhé emigrace po únorovém převzetí moci komunisty.
Jan Brož si téma práce zvolil s ohledem na svou předchozí absolventskou práci, obhájenou na
IMS FSV UK, která se zabývala sociální demokracii v roce 1947. Nyní se rozhodl přiblížit
osudy politika, který v daném období představoval alternativu k radikálněji levicovým
proudům v tehdejší ČSSD.
Z práce je patrné, že Jan Brož problematice sociálně demokratické strany v období třetí ČSR
věnuje dlouhodobou pozornost. Nechybí v ní vymezení základního rámce tehdejšího
politického systému, spočívající v konceptu tzv. limitované demokracie a implementace prvků
„socializmu“ do veřejného života. Sociální demokracie se v tomto čase potýkala se značnými
vnitřními problémy. Existence názorově polarizovaných názorových platforem stranu pro
voliče činila obtížněji čitelnou, což přispělo k její porážce v květnových volbách roku 1946.
Václav Majer musel řešit nejen vnitrostranickou situaci, byl též jako člen vlády odpovědný za
ministerstvo výživy, čelil také narůstající kritice z řad československých komunistů.
Autor využívá dostupné literatury na pomezí historie a politologie, kterou doplňuje
archivními dokumenty a literaturou memoárovou. Prameny autor kriticky reflektuje v úvodu
své diplomové práce. Členění práce je přehledné, obecnější podkapitoly předcházejí těm, jež
blíže sledují Majerovu politickou dráhu a jednotlivé problémy, s nimiž se musel vypořádávat.
V práci však chybí přiblížení okolností Majerova působení v sociální demokracii před
mnichovskými událostmi. Pro doplnění mozaiky Majerovy politické kariéry by si toto údobí
zasloužilo být zmíněno alespoň jedním odstavcem.
Práci celkově hodnotím jako kvalitní, přináší zajímavý příspěvek k historickému výzkumu
ČSR mezi lety 1945 – 1948. Její závěry mohou obohatit oblast soudobých dějin, mají však

přesah i do politologie. Autor využívá škálu dostupných pramenů, téma jako takové nebylo
dosud historiky hlouběji zpracováváno. Na práci jsem neshledal žádné závažnější nedostatky.
Jan Brož své téma výzkumu dokázal uchopit, byť upozorňuje, že Majerův život a jeho odkaz
v československém sociálně demokratickém politickém proudu má mnohem širší potenciál.
Práci Jana Brože doporučuji k obhajobě a navrhuji ji v případě zdárného průběhu obhajoby
hodnotit jako výbornou.

Otázky pro obhajobu:
Jaké byly osudy Václava Majera v sociálně demokratické straně před mnichovskými
událostmi?
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