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    Předkládaná bakalářská práce Matěje Čuchny se zabývá moskevskými jednáními londýnského
    a komunistického exilu v březnu 1945. Pozornost je věnována také jednání prezidenta Edvarda
    Beneše se sovětskými představiteli i jednání exilových reprezentací se zástupci Slovenské národ-
    ní rady. Detailní analýze podrobil autor bakalářské práce text Košického programu 1. vlády Ná-
    rodní fronty Čechů a Slováků, který srovnává s původním textem návrhu vládního programu,
   který v Moskvě předložili zástupci komunistického exilu.
       Práce Matěje Čuchny se standardu bakalářských prací obhajovaných na KDDD vymyká pře-
   devším svým stylem. Je psána svižným, až publicistickým stylem, ne obvyklým jazykem odbor-
   ného historiografického textu. Autor tento "novinářský" styl  zvládá se značným sebevědomím,
   přesto se místy nedovedu zbavit dojmu, že "méně by bylo více". To po mém soudu platí o někdy
   nadbytečných autorových obecnějších úvahách a historických reminiscencích v úvodu a v začát-
   cích jednotlivých kapitol. Musím ovšem dodat, že i tyto partie jsou napsány stylisticky suverénně.
   V podstatě totéž platí i o Čuchnově líčení průběhu  a peripetií moskevských jednání v březnu 
    1945. Zde jsou znalosti autora bakalářské práce nadstandardní a jako vedoucí práce téměř nemám
    co mu vytknout.  Mé námitky proto směřují především proti jisté nepřehlednosti  textu a někdy
   příliš "rozevlátému" autorově stylu. Musím ovšem souhlasit s autorovými hlavními závěry: již
   v košickém vládním programu a v koncepci Národní fronty jsou zakódovány prvky omezené, či,
   jak nejednou řekl Edvard Beneš, "direktivní demokracie" v Československu let 1945-1948. Nako-
   lik nezbytně však tento politický systém musel vyústit v únor 1948, to podle mého názoru zůstává
   otevřenou otázkou. V odpovědi na ní se s autorem bakalářské práce ve všech aspektech úplně ne-
   shoduji.
   Myslím si totiž, že i v období před únorem 1948 zůstal nekomunistickým politickým stranám
   a po výtce prezidentovi určitý manévrovací prostor, který však nedokázali politicky využít.
      Přes uvedené výtky, směřující spíše vůči formě než vůči obsahu předkládané práce, doporučuji
   bakalářskou práci Matěje Čuchny k obhajobě, na jejímž průběhu činím závislé konečné hodnoce-
   ní práce známkou. Zatím se kloním k hodnocení předkládané bakalářské práce známkou velmi
   dobře. Záleží tedy především na jejím autorovi, jak dokáže obhájit nejen své názory, ale hlavně
    styl své práce.
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