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Stručná charakteristika: 
Tématem vědeckého projektu je zmapování státní politiky první Československé republiky 
vůči početným národnostním menšinám žijícím v tehdejším Československu. Soudobá česká 
historiografie věnuje potažmo k období meziválečného Československa pozornost především 
jeho zahraniční politice v souvislosti s jeho uplatňováním se na mezinárodněpolitické scéně a 
v souvislosti s hledáním co nejpřesnější odpovědi na otázku, proč se demokratické evropské 
velmoci od Československa odvrátily a nechaly jej napospas nacistickému Německu. 
V oblasti politických dějin Československa v letech 1918-1938 se česká historiografie 
soustřeďuje především na složité stranické zápolení vůdčích politických stran na 
vnitropolitické scéně tehdejší republiky a všímá si tak především širší stranické politiky. Jistá 
pozornost sice byla věnována tehdejší nejpočetnější menšině, tj. menšině německé, 
doposud však nebyla provedena komparativní analýza „celostátní“ národnostní politiky 
československých vlád v dotčeném období na jedné straně a komparativní analýza 
politiky a cílů politických elit první Československé republiky na straně druhé. Chybí 
tak zásadní spojnice mezi politikou nejvýznamnějších menšinových skupin a 
národnostní politikou Prahy v období dvou meziválečných dekád s ohledem na státní a 
bezpečnostní zájmy tehdejšího Československa.  

Z pohledu současného národního státu a z hlediska prakticky uzavřené „otázky německé“ se 
zdá souhrnná analýza národnostní politiky pražských vlád v letech 1918-1938 spíše jako 
marginální a z hlediska současné republiky jako okrajová. S rozdělením Československa se 
Česká republika stala „čistě“ národním státem a bývalá nejpočetnější národnostní menšina 
poválečného Československa, Maďaři, se stali státními příslušníky Slovenska. Tímto jakoby 
ztratilo na smyslu zabývat se detailněji národnostní politikou nejen prvorepublikových 
pražských vlád. 

Česká zahraniční politika se však i dnes střetává s dědictvím mnohonárodnostního 
československého státu. Tento fakt se stále projevuje v mnoha diskusích s našimi německými 
a rakouskými sousedy, ale nejen s nimi. Například aktuálně ve vztahu k Maďarsku to byla 
nedávná causa pozůstatků politického vůdce meziválečné československé maďarské menšiny 
druhé poloviny třicátých let, Jánose Esterházyho, tedy osobnosti, která je v Maďarsku 
vnímána současnou politickou reprezentací za morálního vůdce a obhájce národnostních 
menšin v Československu. 

Cíle: 
- Souhrnně analyzovat státní politiku první Československé republiky celoplošně (oficiální 

politika versus legislativa versus státní zájmy versus bezpečnost státu versus idea 
československé státnosti). 

- Analyzovat dopad národnostní politiky meziválečných pražských vlád na politiku 
politické reprezentace národnostních menšin (včetně slovenské politické autonomistické 
reprezentace), resp. na politické kroky politické reprezentace národnostních menšin vůči 
pražské vládě a proti ideje československé státnosti (zejména s důrazem na německou a 
maďarskou menšinu, ale i postupně se „autonomizující“ a „odcentralizující se“ 
slovenskou politickou reprezentaci) 

- Posoudit 1) míru reálnosti přímé kontrapozice: národnostní politika meziválečných 
pražských vlád = rozpad první Československé republiky versus morální odpovědnost 
politické reprezentace národnostních menšin a politiky jejich „mateřských“ států 2) míru 
reálnosti eventuálního zpochybňování slučitelnosti ideje československé státnosti 



s podmínkami plnohodnotné národně-kulturní seberealizace národnostních menšin v první 
Československé republice  

 
Formát výstupu: 
Vypracování analytického souhrnu národnostní politiky prvorepublikových československých 
vlád (studie o rozsahu min. 100 stran včetně stručného shrnutí), které bude mít význam 
nejenom pro pochopení tehdejších „mnohonárodnostních“ politických dějin Československa, 
ale bude využitelné i při diskusích, jimž je opakovaně diplomacie České republiky, státu 
hlásícího se k odkazu I. československé republiky, vystavována. 
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